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ও তৎসং 

উ।মগগবদদীত। 
( মূল, অ্থরমুখে ব্যাথ্যা, শ্ীধরত্থা মিকৃতটাক1 এবং মধুষ্ছদন 

সরস্বতীর টাকার আভাস অজ্ঘায়ী বাগল। 
তাৎপর্ধ্যার্থ লমেত.) 

পণ্ডিত স্ত্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্্র স্মৃতিতীথ- 

কর্তৃক সম্পার্দিতা 

কলিকাতা ২০৩।৪ কর্ণওয়ালিদ্ স্্ীটস্থিত সারম্বত লাইব্রেরীত:-_ 

্রানিবারণচন্জ্র ভট্টাচার্য্েণ প্রকাশিতা। 

চতুর্থ সংস্করণম্। 

১৪৩৭ মাল, বৈশাখ । 



রঃ প্রি রি ওয় মার্কস” 

প্রিন্টার--গ্রীনিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 

৩৯১, শিবনারায়ণ দাসের লেন, কলিকাতা । 



উৎসর্গপত্রম 
“বাটি & দুটারালাদক৮-৮ 

জাতো যঃ সুনকান্বয়ে হরিহরঃ কোটালিপাড়াহবস্নে, 

বিদ্যাদান-তপো"বিধৌতকলুষে৷ গোঠীপতিত্বং গতঃ | 
জাতস্তন্য কুলে ধরামর-জগচ্চন্দ্রঃ সতাঁমগ্রণীঃ, 
শীলৌদার্যাদয়]-বিভূতি-গরিম-প্রখ্যাতকীতিঃ কুলে ॥. 

তদঙ্গসস্তবৌ ছৌ শ্রীকৃষচন্্রনিবারণৌ । 

মাদারীপুরবান্তব্য কলিকাতা-প্রবাসিনৌ ॥ 

তয়োর্জেযষ্ঠঃ কষ্ণচন্জো দীনো হীনোহতিনিগুপ:। 

শ্রীমস্তাগবতীং গীতাং সমপাদয়দাত্মনা ॥ 

ইমাং ভাঁগবতীং গী'তাং স্বর্স্ম্তামলাত্মনঃ | 

পিতুঃ পবিত্রনান্সেইসৌ সমর্প্যাহ কতাঞ্জলিঃ 
পিতশুবৈব পুণ্যেন গুণহীনোহপি তেহঙ দ্রঃ | 

তত্বশাস্ত্রমস্বীং গীতাং সম্পাদদ্দতি তে নমঃ ॥ 



[নবেদন। 

শ্ীমন্তগবদূগীতা ।--প্রাঁ শঙাঁধিক বৎসর যাবদ এ দেশের 

আপামর সাধারণ সকল লোকই পাঠ করিতেছে । গীতা যোগ- 

শান্ত; ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে সমস্ত দার্শনিক তত্বই বিবৃত হইয়াছে; 
সুতরাং সাধারণ লোকের কথ। দূরে থাকুক, অনেক পণ্ডিতগণও 

ইহার অনেক স্থান অনেক সময়ে বুঝিয়া! উঠিতে পারেন না । যাহা 
দাধনা দি-চতুষ্টয়পম্পন্ন বৈরাগ্যপ্রাণ্ত সৎপুরুষের বোধগম্য, 

বিষয়ী, মূর্খ ও ভগবংপ্রেমশুন্ত আমরা তাহা বুরিব বিরূপে? 
কিন্তু পুরাঁগাদি পাঠ করিয়! এবং লোকমুখে শুনিয়া বেদের আগর্ত 

_ সর্বশান্ত্রের সার--অধ্যাত্ববিষ্ভার খনি--গীত! পাঠের আকাঙ্কা, 
কিন্ত কিছুতেই আমর! পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না; এজন 

আমাদের ন্যায় দুর্বধলাধিকারীর কথঞ্চিৎ বৌধসৌকর্য্ের জন্ত 
গীতাঁতত্ব ধাহাঁরা অতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, এল্সপ 

ঈশ্বরাক্মগ্রহে অনুগৃহীত শ্রীধরম্বামী প্রভৃতি পৃজ্যপাদ লোঁক- 
হিতচিবীর্যু মনীষিগণ এই ছুর্বধবোধ যোগশাস্ত্ের টাক। করিয়া 
গিয়াছেন। সংস্কতভাষ।য় অধিকার থাকিলে এ সকল টীকার 

সাহাঁষ্যে গীতার কথঞ্চিৎ তাঁৎপর্য্য উপলব্ধি কর! যায় সন্দেহ 

নাই। যদিও গীতার ব্যাখ্য| করিবার জন্য পৃজ্যপাদ শঙ্করাঁচার্যয 

রামাগুজ, মধুশদন দরস্বতী প্রভৃতি বহু জ্ঞান ও ভক্কিমার্গে সুপিদ্ধ 

মহাপুরুষগণ যথেষ্ট চেষ্ট। করিয়া কৃতকার্ধ্য হইয়াছেন, তথাপি 
পৃজ্যপাদ এধরম্বামীর টাকাই সর্বাপেক্ষা সরল ও ভক্তিরসা শ্রিত! 



(২ ) 

গীতাশাস্ত্রকে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সুখবোধ্য করিতে হইলে ইহীর 
টাকাই 'একমাত্র অবলম্বন। আবার বর্তমানকালে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির 

সংখ্যা অল্প হওয়ায় দ্বামিকৃত টীকাঁও অনেকে বুঝিয়া উঠেন ন|। 
এঞ্ন্য স্বামিক্কৃত টাকা ও বঙ্গাম্থবাঁদ সহকৃত একখানি গীতা! প্রকাশ 
করিতে বহুদিন হইতে তমার ইচ্ছা ছিল; কিন্ত নান! বাঁধা 
বিশ্বে এতাবৎকাল তাহা সম্পন্ন হয় নাই। ইদ।নীং ৬গবদস্থ গ্রন্থে 
গীতার এই সংস্করণ প্রকাশ করিলাম । ইহাতে প্রথমে মূল ক্লোক 
ও নিয়ে অয়মুখে সংস্কৃত ব্যাখ্যা, পরে বঙ্গানবাদ, তৎপরে 

শ্বামিকিত টাকা দেওয়া হইল। আশা করি, গীতাতত্ব- 

বুভূৎনু ব্যজিগণ এ গীতা পাঠ করিয়া! প্রীত হইবেন। আবার 
ইহাও বক্তব্য যে, মুদ্রিত পুস্তক নিল কর! বড়ই কঠিন, অথচ 
ভ্রমাত্মক পুস্তক পাঠ করিয়া ফললাভ ত দুরের কথা, বরং বিপরীত 
ফলই লাভ হইয়! থাকে ; এজন্য মেটকাঁক. প্রেসের ভূতপূর্বধ ত্বত্বাধি- 
কারী স্ু্প্রসিদ্ধ গীতা-সম্পাদক, প্রফসংশোধনকার্ষে সর্বাপেক্ষা 
পারদশী, আমার পরম স্থহদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আবিনাশচন 

মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাঁশয়কে প্রুফ সংশোধনের ভার 

দিয়াছিলাম; তিনিও নিরতিশয় ক্লেশ খীকার করিয়া! যত্বপহকারে 

ইহার বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াছেন। অতএব এই গীতাখানি যে 
সর্বাপেক্ষা নিভূল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। এই স্থলে 
ইহাঁও বক্তব্য যে, উক্ত ক্ষবিভূষণ মহাশয় বহুকার্ধ্য সত্বেও আমার 

এই গ্রন্থপ্রণরন সম্বন্ধে যে সাহাধ্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি 

নিরতিশয় কৃতজঞ। আমার আস্তরিক ইচ্ছা ছিল যে এই 

গীতাথানি সম্পাদন ও সংশোধন সগ্বদ্ধে যতদুর সম্ভব উতরষ্ট 
করিব এবং যাহাতে যখোচিত হুলভ মৃল্য ধাঁধ্য হয়, তাহা! করিব; 



( ৩) 

কিন্ত কাগজের ছুর্শ,ল্যতাঁর জন্ট এবং পু্ুকের কলেবরও অত্যধিক 
বদ্ধিত হওয়ায় অতিকষ্টে ইহাঁর মূল্য ১৭ ধার্ধ্য করিলাম এবং 
উৎকৃষ্ট কাগজে উৎকৃষ্ট ধধাই করিয়া ইহার জাঁর একটি রাঁজসংস্করণ 
প্রকাশ করিয়! তাহার মূল্য ১/৮%* ধার্য করা হইল। খাহারা 

ছাঁপাখানার কার্ধ্য সম্বন্ধে অভিষ্ঞ, তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, 
কতদূর মূল্য হাঁসের গন্য চেষ্টা করা হইল। 

কৃষ্ণচন্দ্র স্ৃতিতীর্ঘ 
১০ই আশ্বিন, ৩-ডি নিবেদিতা লেন, 

সন ১৩২৮ কলিকাতা। 



চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন 
পরমেশ্বরের কৃপায় শ্রীমপ্তগদ্গীতার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত 

হইল। প্রথম সংঙ্করণে মূল, অন্বয় মুখে ব্যাখ্যা) বঙ্গানুবাদ ও 

শ্রীধরস্বামিকৃত টাকার সহিত ইহ1 গ্রকাঁশিত হয়, তাহাতে সকল 
আমীর গাঠক বেশ পরিতৃপ্ত হন নাই জানিতে পারিয়া দ্বিতীয় 
সংস্করণ হইতে মধৃহদন সরম্বতী ও আনন্দগিরির টাকার আভাস 
অনুযায়ী স্থবৃহৎ টিগ্ননী বঙভাঁষায় সংযোজিত কর! হইল, আশা 
করি, ইহা পাঁঠে গীতাত্তববৃতৃতস্ব বঙ্গবাসীর বিশেষ উপকার 

হইবে। 

শ্রীকৃষ্ণচন্ত্র স্মৃতিতীর্ঘ। 

২৮।২, নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, 

কলিকাতা । 

সন ১৩৩৭, অক্ষয় তৃতীয়! । 



প্রথম অধ্যায়। 

বিষয় 

সৃচী। 

সঞ্জয়ের প্রতি ধৃতপাষ্ট্রের প্রশ্ন 

সঞ্জয়ের উত্তর-- 

আচার্ধ্য-সমীপে ছুধ্যোধন-বাঁকা-_ 

ভুর্য্যোধন কতৃক বিপক্ষগণের বল কীর্তন 

হ্বপন্মীয় বল কীর্তন 

ভীম্মের রক্ষার্থ অনুরোধ 

ুষ্যোধনের হর্যো্পাদনার্থ 

ভীদ্মের শঙ্খনাদ 

পাগুব পক্ষের খঙ্খধ্বনি 

শঙ্খধ্ব.ন শ্রবণে দৃষ্যে।ধনের ভীতি 

কৃষ্ণের প্রতি অজ্জ্নের উক্তি 

শরণ কর্তৃক অর্জুনকে 

কুরুসৈন্য গ্রদর্শন 

যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের স্বজন দর্শন 

ত্বজন দর্শনে অঞ্জনের বিষাদ 

অঙ্ঞুনের যুদ্ধে বিরতি 

দ্বিতীয় অধ্যায় | 
সঞ্জয়বা কয-- 

(বিষ অগ্জনের গ্রতি ভগবহ্থাক্য 

শ্লোক 

১৩---১৮ 

ছি / 

২ ৯---*২৩) 

২৪1২৫ 

২৬২৭ 

২৮--৪৫ 

০৬ 

৪ ৭. 

৮-7১৬ 

9১ 

১৭ 

১৪---১৫ 

১৬ 

১০ 

১৯ 

২০ সন ১ 

১৩৩ 

৩৪ 

৩৭ 



৮০ 

বিষয় ক্পোক পৃ 

অঙ্ছুন কর্তৃক আত্মীযস্বজনগগের 

সহিত যুদ্ধের অনৌচিত্য কথন ৪:2৮ ৩58৪ 

অন্ন যুদ্ধ ত)াগ করিলে তাহাকে 

প্রোংসাহিত করিবার জন্য ভগবদ্ধাক্য ৯--১০ ৪৫ 

আত্মার অবিনাশিত্ব প্রতিপারদদনার্থ 

ভগবৎকর্তৃক সাংখ্যষোগ কথন ১১৭২  ৪৬--১১২ 

তৃতীয় অধ্যায়। 
কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের পার্থক্য মনে 

করিয়। ভগবানের প্রতি অজ্ঞুনের প্রশ্ন ১1২ ১১৫ -১১৬ 

জ্ঞ।নযোগ ও কশ্মষোগের একফলোৎ- 

পাঁদকতা প্রতিপাঁদনার্থ ভগবৎ কর্তৃক 

কম্মযোগ কথন ৩--৩৫ ১১৮-১১৫১ 

অঞ্জন কর্তৃক পাপপ্রবুত্তির 

হেতু জিজ্ঞাসা ৩৬ ১৫২ 

চছুত্তরপ্রসঙ্গে ইন্দরিয়নিগ্রহে কাঁম- 

বিজস্বে মানব্গণ আত্মজ্ঞান লাভ 

করে, এতদর্থক ভগবদ্বাঁক্য ৩৭--৪৪ ১৫৩--১৪৯ 

চতুর্থ অধ্যায়। 
ভগবৎ কর্তৃক জ্ঞানযোগের পরম্পরাপ্রার্ধিক্রমে বিস্তার 

এবং কামক্রমে উহার বিচ্ছেদ কথন ১--৩ ১৬১--১৬৩ 

সূর্যকে ভগবান্ জঞানযোগ কহিয়াছেন, 

এ সম্বন্ধে অঙ্র্নের সন্দেহ কথন ৪ ১৬৪ 
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বিষয় প্পোক পৃষ্ঠ] 

তগবদ্বাঁক্য--"আঁমার ও তোমার বহুবার জন্ম হইয়াছে" 

এইরূপ আরম্ভ করিয়া কন্মযোগ প্রসঙ্গে কর্ম্ম-সংন্যাস 

সহকারে জ্বানযোগ কথন ৫--8৪২ ১৬৬--২১৩ 

পঞ্চম অধ্যায় । 

সন্ন্যাস ও কর্শযোগ এতছুভয়ের কোন্টি 

«. শ্রেষ্ট, অজ্জ্নের এই প্রশ্ন ৯ ২১৫ 

কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কম্মযোগের শ্রেষ্ঠতা ২ ২১৮ 
সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগের সমনয়নির্দেশ 

পূর্ববক কন্মসন্ন্যামযোগ বিবুতি ৩_-২৯  ২১৮-২৪১ 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 
ফলসক্তি পরিত্যাগ পূর্ধবক বর্মমানষ্ঠান- 

কারী ব্যক্তিই যোগী এবং তাদ্শ 

ব্যক্তিই সন্স্যাসী ; ফল সন্বল্প- 
ত্যাগ ব্যতীত সন্গ্যাসী বা যোগী 

হওয়া যায় ন1 ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে ৫ 
ধ্যানযোগের অভ্য।সযোগ কথন ১--৩২ ২৪৩--২৬৬ 

মনের চাঞ্চল্য নিবন্ধন অভ্যাসযোগের 

স্থির নম্বন্ধে অন্জ,নের প্রশ্ন ৩৩৩৪ ২৬৭ 
উত্তর প্রসঙ্গে ভগবৎকর্তৃক চিত্ব- 

ফংযমোপদেশ ৩৫৩৬ ২৬৮ ই ৭৩ 

যোগন্রষ্ট ব্যত্বির কিরূপ দশ! হয়, 

এতৎপ্রসঙ্গে অঙ্জুনের প্রশ্ন ৩১৩৯ ২৭.--২৭৩ 



বিষ শ্লোক 

যোগজষ্ট ব্যক্তি কদাঁচ বিনষ্ট হন ন' 

তিনি কাল সহকারে পরম গতি লাভ করিতে 

পারেম--ইত্যাঁদি ভগব্দ্বাক্য ৪০--৩৭ 

সগ্ডম অধ্যায় । 
ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত বিজ্ঞান- 

যোগ কথন ১৮৩৩ 

অষ্টম অধ্যায় । 
প্রদ্ধ, অ্যাত্ু ইত্যাদি অষ্ট পদার্থের 

জ্ঞান সম্বন্ধে অঙ্জুনের গ্রশ্ন ১২ 

উক্ত অষ্টবিধ পদীর্ঘ জিজ্ঞাঁদাঁর উদ্তর- 

গ্রসঙ্গে ভগবতৎকর্তৃক ব্রহ্ধধোগ কথন ৩-২৮ 

নবম অধ্যায় 

সংসারবন্ধনছেদক রাজগুহাযোগ কথন ১-- ৩৪ 

দশম অধ্যায় । 

দেবগণ ও মহধিগণও ভগবত্বত্ব অবগত 

নহেন, ইত্যাদি প্রসঙ্গে ভগবৎ- 

কর্তৃক স্বীয় বিভৃতি নির্দেশ ১১১ 

অঞ্জুনক্তুক বিভৃতিবর্ণনের অনুরোধ ১২--১৮ 

ভগবৎকর্তৃঁক স্বীয় বিভৃতি বর্ণন ১৯:৪২ 

একাদশ অধ্যায়। 

বিভূতিবর্ণন শ্রবণে বিশ্বরূপ দশনার্থ 

অঞ্জুনের আগ্রং ১-_৪ 

ৃষ্ঠ। 

২৭৩-_২৭৮ 

০ ০ ০ 9৩ 

৩৯১১ 

৩১ ৩--+৩৩৮ 

৩৪ ৫--৩৭১ 

৩৭৪৮ ৬৩০৩ 

২৩৮ ৪ স৩৮৮ 

৩৮৯১--- ৪০৩ 

৪৯৭---"৪১৫ 
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বিষয় হী 

্বকীয় বিশ্বরূপ দর্শনে অঙ্জুনকে আদেশ 
এবং বিশ্বরূপ দর্শনার্থ ভগবৎকর্তৃক 

প্রোক 

অর্জুনকে দিব্য চক্ষু দাঁন 1-»-৮ 

সঞ্জয়্বাকা - 

ভগবৎ কর্তৃক অঙ্ুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন ৯--১৪ 

অঞ্জন কতৃক বিশ্বরূপ বর্ণন ১৫৮৪৪ 

বিশ্বরূপ দর্শনে অঞ্জনের ভীতি ও 
প্রশান্তমৃষ্ঠি প্রদর্শনার্থ প্রার্থন। 8618৬ 

ভগবানের পুনরায় সৌম্যমৃত্তি ধারণ এবং 

অন্জুনকে সাস্বন। দান ৬---৫৫ 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

।বশ্বরূপোঁপাসক 'ও অব্যক্ত মুণ্ির উপাসক, 

এতছুভদ়ের মধো কে অধিকতর যোগবিৎ, 

ইহ] জানিবার জন্ত অজ্জনের প্রশ্ন ১ 

ইহার উত্তরপ্রসঙ্গে ভগবৎ কর্তৃক 

ভক্তিষোগ কথন ২---২০ 

ব্রেয়োদশ অধ্যায় । 

গ্রকৃতি, পুরুব, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের 
তত্বজিজ্ঞাস! এবং 

ভগবতকর্তৃক ক্ষেত্রুক্ষেত্রজ্ঞযযোগ কথন . ১০১৪ 

চতুর্দশ অধ্যায় । 
গুণআয়বিভা গ-/যাগ কথন ৯---২৭ 

৪১০৮৮৪১% 

৪ ১৩---৪১৫ 

৪ ১৬---৪৪ £ 

868৬।৪৪৭ 

৪৪৮---৪৫৫ 

86৬ 

৪ ৫ ৯৮৮৪ ৭৫ 

৪৭৮--8১৩ 

৫১২---৫৩৬ 



বিষয় শ্লে।ক পৃষ্টা 

পঞ্চদশ অধ্যায়? 

দেহরূপ অশ্বখের বর্ণনপ্রসঙ্গে সংসারমায়।- 

ছেব্দকর পুরুযোত্তমযোগ কথন ১২০ ৫৩৯--৫৫৯ 

যোড়শ অধ্যায়। 

দৈবীসম্পদ বর্ণন আরম্ভ করিয়। দা স্থরসম্পদ্বিভ।গ- 
যোগ বর্ণন ১২৪ ৫৬২--৫%১ 

সপ্তদশ অধ্যায় । 

শান্্রবিধি পরিত্যাগে শ্রদ্ধান্থিত সাধকের গতিসম্বন্ধে 

অজ্ভনের প্রশ্ন ১ ৫৮৩ 
তছুত্তরে সীত্তিকী, রাঁজসী ও তামসী শ্রন্ধাভেদে 

উপাসক নির্ণয় ২--৬ ৫৮৫--৬৮৯ 

সাত্তিক, রাজপিক ও তামসিকভেদে আহার, যজ্ঞ, 

তপঃ, দাঁন প্রভৃতি বর্ণনে শ্রদ্ধাত্রয় বর্ন ৭১২ ৫৯০ ৬০১ 

যজ্ঞাদির সার্তিকত1 সম্পাদনের প্রকার-- 
| প্রদর্শন ২৩-২৮ ৬০২ শপ৬ ০৬ 

অষ্টাদশ অধ্যায় । 
সন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্যজিজ্ঞান্থ অজ্জুনের প্রশ্ন ১ ৬০৯ 

তদুত্তরপ্রসঙ্লে ভগবৎকর্তকি সর্ধবগীতার্থের সারসঙ্থলন- 

পূর্বক মোক্ষযৌগ কথন ২--4৮ ৬১৭ 

গীতামাহাত্ম্য ৬১০ 

শ্রধবন্বামিকৃতটীকায়৷ উপক্রমণিকা ৬৮৩ 

গীতাসারঃ ( গকুড়পুরাগান্তর্গতঃ ) ৬৮৪ 

হাদিস গর এন 



শ্রীমদ্ভগবদূগীতার অকারাদি বর্ণানুক্রমিক শ্লেক 

সূচী 
অঃ শ্রোঃ অঃ ঙ্টো: 

অকীর্তিধশপি ভূতানি ২ ৩৪ অধিভৃতং ক্ষরো ভাঁবঃ ৮ ৪ 

অক্ষরং ত্রন্ধ পরমম্ ৮ ৩ অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র ৮ ২ 

অক্ষরাঁণীমকারোহম্মি ১০ ৩৩ অধিষ্ঠানং তথ! কর্তী ১৮ ১৪ 

অগ্রিজ্যোতিরহঃ শুক্র; ৮২৪ অধ্যাত্জ্ঞান-নিত্যত্বব ১৩ ১১ 

অচ্ছেছ্চোহয়মদাহোধ্য়ম্ ২ ২৪ অধ্যেষ্যতে চয ইমং ১৮ ৭? 

অজোহপি সন্পবায়াত্মা ৪ ৬ অনস্তবিজয়ং রাজা ১ ৬ 

অজ্শ্চ শ্রদ্দধানশ্চ ৪ ৪১ অনন্তশ্চান্মি নাঁগানাঁম্ ১০ ২৯ 
অত্র শুরা মহ্ঘাসা: ১৪ অনন্থচেতাঃ সততম্ ৮ ১৪ 

অথ কেন প্রযু-ক্াহয়মূ ৩ ৩৬ অনন্যাশ্চিন্তযস্তো মাম ৯ ২২ 

অথ চিত্তং সমাধাতুম্ ১২ ৯ অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষঃ ১৯ ৯৬ 

অথ চেত ত্বমিমং ধ্/ম ২ ৩৩ অনাদিত্বামিগুণত্বাৎ। ১৩ ৩১ 

অথ চৈনং নিত্যজাতমূ ২ ২৬৩ অনাদিমধ্যান্্মনস্তণীধ্যম্১১ ১৯ 

অথবা বহুনৈতেন ১০ €২ অন।শ্রিতঃ কম্মফলম্ ৬ ১ 

অথবা যোৌগিনামে ৬ ৪২. অনিষ্টমিষ্টং মিশ্র ১৮ ১৩ 

অথ ব্যবস্থিতান্ দুষ্বী ১ ২৭ অন্ুদ্বেগকরং বকাম ১৭ ১৫ 

অধৈতদপ্যশক্তোংসি ১২ ১১ অন্গবন্ধং ক্ষয্ং হিংসাঁম ১৮ ২৫ 

আদুৃষটপূর্বং হৃষিতোহস্মি ১১ ৪৫ অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ ১৬ ১৬ 

অদেশকালে যদ্দানং ১৭:১৯ অনেকবক্তনন্নম্ ১১ ১০ 

অদেষ্টা সর্বভূতানাম ১২ অনেকবাহ্দরবক্ত,নেত্রম্১১ ১৬ 

অধন্মং ধন্মমিতি যা] ১৮ ১৩ অস্তকাঁলে চ মামেব ৮ ৫ 

অধন্দাভিভবাৎ কৃষ্ণা ১৪০ অস্তৎত্ত, ফলং তেষাম ৭ ২৩ 

অধশ্চোর্ধং প্রহ্থতাঃ ১৫ ২ অস্তবত্ত, ইমে দেহাঃ ২ ১৮ 

4 
ছল? 

৫ 



ন্নাপ্তবন্তি ভূতানি ৩ ১৪ 

অন্যে চ বহবঃ শুরা: ১ ৯ 

অন্টে ত্বেবমজানস্তঃ. ১৩ ২৫ 

অপরং ভবতে। জন্ম ৪ ৪ 

অপরে নিয়তাঁধারাঃ ৪ ৩০ 

অপরেয়মিতত্বন্ত।ং ৭ ৫ 

অপধ্যাপ্তং তদন্মাকমূ ১১০ 

অপানে জুহ্বতি প্রাণম ৪ ২৯ 

অপি চেহ স্ুছুরাচারো ৭ ৩০ 

অপ চেদসি পাপেভ্যঃ ৪ ৩৬ 

অপি ত্রেলোক্যরাজ্যন্ত ১ ৩৫ 

অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিশ্চ ১৪ ১৩ 

অফলাকাঁজিক্ষভির্জ্ঞে। ১৭ ১১ 

অভয়ং সত্বসংশুদি: ১৩ ১ 

অভিসন্ধায় তু কলম ১৭ ১২ 

অভ্যাসযোগযুক্তেন ৮. ৮ 

"অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি ১২ ১* 

অমানিতমদভ্িত্মূ ১৩ ৭ 

অমী চ ত্বাংধৃতরা ্ ্তপুত্রাঃ১১ ২৩ 
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ন রূপমস্টেহ ৩থোপ- 

ন বেদ যঙ্ঞাধায়নৈঃ 
নষ্ট ৷ মোহঃ স্মৃতির্লকা! ১৮ 

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ৩ 

নহি জ্ঞানেন সদৃশং ৫ 

নহি দেহভৃতা শক্যং 

নহি প্রপশ্থামি মমাপচ্ছদ্যাৎ২ 

নাত্যশ্বতস্ত যোগে হস্তি ৬ 

নাদত্তে কম্ঠচিৎ পাপং ৫ 

নাপ্তেহস্ভি মম দিব্য! নাঁং ১০ 

নান্তং গুণেভাঃ কর্তীরং ১৪ 

এ 

১৮ 

৪০ 

১৪ 

৯৫ 

২ 

৪৮ 

টা 

৩০ 



৮৩/ ০ 

অং ঙ্গো, 

নাং লোকোতহস্ত্যযজ্ঞশ্য ৪ ৩২ 

নালতে। বিদ্যতে ভাবে! 

নাশ্ডিবুদ্দিরযুক্ত শ্য ২ 

২ ১৬ 

৬ঠও 

নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্য ৭ ২৫ 

নাং বেদৈর্ন তপসা ১১ ৫২ 

নিয়তন্ত তু সন্গ্যাসঃ ১৮ ৭ 

নিফতং কুরু কন্ম ত্বং ৩ ৮ 

নিয়তং সঙ্গরহিতং ১৮ ২৩ 

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ৪ ২১ 

নিশ্মাণমোহা জিতমঙ্গ- ১৫ ৪ 

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ১৮ ৪ 

নেহাভিক্রমনাশোইস্তি ২ ৪৭ 

নৈতে হুতী পার্থ জানন্ ৮ ২৭ 
টননং ছিন্দন্তি শস্্াণি ২ ২৩ 

নৈব কিঞ্িৎ করোমীতি ৫ ৮ 

টব তন্ত কতে নার্ধে। ৩১৮ 

পপ 

পঞ্চতাঁনি মহাবাহো ১৮ ১৩ 

পতজ্ধং পুপ্পং ফলং তোয়ং ৯ ২৬ 

পরত্ম্মাত্ত, ত/বোহন্যো ১ ২৭ 

পরং ব্রন্ধ পরং ধাম ১৯৭ ১২ 

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ১৪ ১ 

পরিস্ত্রাণাক্স সাধূনাং ৪ ৮ 
৩১ পখনঃ পৰভাঁমস্মি 

অঃ শ্লোঃ 

পশ্য মেপার্থ রূপাঁণি ১১ ৫ 

পশ্তাদিত্যাঁন্ বস্থন্ রুদ্রান্১১ ৬ 

পশ্য(মি দেবাংস্তব দেব ১১ ১৫ 

পশ্তৈতাং পাঁওুপুক্রাণাং ১. ৩ 
পাঁঞ্চজন্তং হৃধীকেশো] ১১৫ 

পাঁপমেবাশ্রয়েদস্মান ১ ৩৬ 

পার্থ নৈবেহ নামুত্রা ৬ ৪০, 
পিতাঁসি লোকস্তচরাঁচরস্য১১ ৪৩ 

পিতামংস্ত ভগতে। ৯ ১৭ 

পুণ্য গন্ধঃ পুথিবযাঞ্চ ৭ ১৯ 

পুরুষ: প্রকুৃতিস্থো হি ১৩ ০১ 

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ৮ ২২ 

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মং ১০ ২৪ 

পূর্ববাভ্যাসেন তেনৈব ৬ ৬৪ 

পৃথকৃত্বেন তু যজজ্ঞানং ১৮ ২১ 

গ্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তি ১৪ ২১ 

প্রকৃতিং পুরুষক্েব ১৩ ১৯ 

গ্রকুতিং স্বামবষ্টভ্য ৯. ৮৮ 

প্রকৃতেগ্ত ণসংমুঢ়াঃ ৩ ২৯ 

প্রকৃতেঃ ক্রিরমাণানি ৩ ২৭ 

গ্রকৃততযিব চ বন্মাণি ১৩ ২৫ 

প্রজহাঁতি যদ। কামান ২ ৫৫ 
প্রযত্বাদ যতমাঁনস্ত ৬ ৬৫ 

প্রয়াণকালে মনসাচলেন ৮ ১5 



অঃ শ্লোঃ অঃ ঙ্গোঃ 

প্রলপন্ বিস্থজন গৃতুনা ৫ ৯ ব্রন্ধার্পণং ব্রক্ষ ইবি: ৪ ২9 

প্রবৃত্তিঞ্ণ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন ১৬ ৭. ত্রাঙ্গণক্ষত্রিয়বিশাং ১৮ ৪১ 

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ কার্য ১৮ ৩০ ্ভ 

প্রশান্তমনসং হোনং ৬২৭ ভক্ত্য ত্বনন্য়া শক্যঃ ১১৪৫৪ 

প্রশাস্তাত্মা বিগতভী: ৬১৪ ভক্ত্যা মামভিজানাঁতি ১৮ ৫৫ 

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং ২৬৫ ভয়াদ্রণাদুপরতং ১ ৩% 

ধপ্রহলাদশ্চান্মি দৈ হ্যানাং ১০ ৩০ ভবান্ ভীম্শ্ কর্ণচা ১ ৮ 
প্রাপ্য পুণাকৃতাং লোকাঁন্ ৬৪১ ভবাগ্যয়ৌ হি ভূতানাঁং ১১ ২ 

ব ভাম্সদ্রোণএমুখত? ১ ২৫ 

বলং বলবতামস্ম ৭ ১১ ভূতগ্রামঃ ম এখাঁয়ং ৮ ১৯ 

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং ১৩ ১৫ ভূমিরাপোঁইনলো বাঁযুঃ ও ও 

বহনাং জন্মনামন্জে ৭ ১৯ ভূয় এব মহাবাহে টি 

বনি মে ব্যতীতানি ৪ ৫ ভোকারং যজ্ঞতপন|ং ২ ২৯ 

বন্ধুরাত্ম আন ৬ ৩ ভোগৈখধ্যপ্রসক্তানাং ২ ৪3 

বাহাম্পশেষনক্া সা ৫ ৯১ ম 

'বীজং মাং সব্বভুতাণাং ৭ ১০. মচ্চিন্তঃ সন্বছূর্গাণি ১৮৫৮ 

বুদ্ধিযুক্তো! জ:1তাহ ২ ৫০ মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ ১০ ৯ 

বুক্ধিজ্ঞনমসংযোহত ১০৪. মত্বন্মকন্মথপরমো ১১ ৫৫ 

বুদ্ধের্ডেদং ধুতেন্চেব ১৮ ১৯ মন্তরঃ পরতরং নান্তৎ ৭ ৭ 

বুদ্ধ বিশুদ্ধতা যুক্তঃ ১৮ ৫১ মদন্ুগ্রহাঁম পরমং ১১. ১ 

বৃহত্সাম তথা নায়ামূ ১০ ৩৫ মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্২ ১৭ ১৬ 

্রন্ষণে| হি প্রতিষ্ঠাহন্ ১৪ ২৭ মনুষ্যাপাং সহশ্রেধু ৭. ৩ 
পত্রহ্ষণযাধায় কণ্মাণি ৫ ১৭ মন্মন| ভব.''মত্পরায়ণঃ ৯ ৩৪ 

্রহ্মতৃতঃ গ্রসনাত্মা ১৮ ৫৪ মন্মনা তব" প্রিয়োইদি মে ১৮ ৬৫ 



১/৪ 

অ: সঃ অং ঙ্জোঃ 
ঃন্যসে যদ তচ্ছক্যং ১১ ৪ ম্বত্যুঃ সর্ধবহরশ্ঠাহম ১০ ৩৪ 

মম যোনির্মহদত্র্দা ১৪ ৩ মোঘাঁশ। মোঘ শ্বাণো ৯ ১২ 

মটমবাংশে। জীবলে।কে ১৫ ৭ য 

ময়! ততমিদং সর্ব্ং ৯ ৪ মু ইদং পরমং গুহাং ১৮ ৬৮ 

মদাধ্যক্ষেণ প্রকৃতি; ৯১০ যএনংবেত্তি হস্ত/রং ২ ১৯ 

ময়। প্রসন্গেন তবাঁজ্ঞুনেদং১১ ৪৭ য এবং বেত্তি পুরুষং ১৩ ২৩ 

ময় চানন্তযোৌগেন ১৩ ১০ যচ্চ।পি সর্বভূতানাং ১০ ৩৯ 

সয়ি সর্বাণি কর্দাণি ৩ ৩০ যচ্চাবহাপার্থমসত্কতো২সি ১১ ৪২ 
ফয্যাবেশ্ত মনো যে মাং ১২ ২ যজস্তে পার্ভিক। দেবান্ ১৭ ৪ 

মব্যাসক্তমন!ঃ পার্থ ৭ ১ যজজ্াত্ব। ন পুনগোঁহম ৪ ৩৬ 

ময্যেব মন আধতম্বা ১২ ৮ যততে। হাপি কৌস্তেয়ু ২ ৬০ 

মহর্ষম়ঃ সপ্ত পুর্বে. ১০ ৬ যতস্তো ঘৌগিনশ্চৈনং ১৫ ১১ 
মহ্যীশাং ভৃপগুরহং. ১* ২৫ যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং ১৮ ৪৬ 
মহাত্সানস্ত মাং পার্থ ৯ ১৩ ঘতেক্জিয়মনে|বুদ্ধিঃ ৫ ২৮ 

মহ|ভূতান্তহস্কারো ১৩ ৫ যতো ঘতে! নিশ্লাত ৬ ২৬ 

মাঞ্চ যৌৎব্যভিচারেণ ১৪ ২৬ যং করোধি যদ্শ্্সি ৯ ৬৭ 

মাঁতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌন্রাঃ ১ ৩৪ যঞ্ুদগ্রে বিষমিব ১৮ ৩৭ 

মা তে ব্যথা মাচ বিমুভাঁবঃ ১১৪৯ যত্তু, কীমেপ্স,না কম্মা ১৮ ২৪ 
মাত্রাম্পশীস্ত কৌন্তেয় ২ ১৪ যত, কৃংসবদেকন্মিন্ এ 

মানাপমানয়োস্থল/ঃ.. ১৪ ২৫ বন্ত, প্রত্যুপকীরার২ ১৭ ৭১ 

মামুপেত্য পুনজ্জন্ম ৮ ১৫ ত্র কালে ত্বনাবুত্তিম ৮ 

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য ৯ ৩২ যত্র ষোগেশখরঃ কষ ১৮ ৭৮ 

মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ১৮ ২৬ যত্রোপরুষ্তে চিতং ৬ 

মঢ়গ্রাহেণাঁআঅনো য ১৭ ৭৯ ঘতসাংখ্যেঃ প্রাপ্যতে স্থানং ৫ 



যথাকাশস্থিতো নিত্যং 

যথ। দীপে। নিবাতশ্থে 

যথা নদীনাঁং বহবোহম্ববেগাঃ ১১২৮ 
যথা প্রকাশয়ত্যে কঃ 

যথ। প্রদীপ্তং জলনং 

১৮৬ 

অং গ্োঃ 

১ ৬ 

৬ ৯৭ 

১৩ ৩৩ 

১১ ২৭৯ 

যথ। সর্বগতং শৌক্ষাঁৎ ১৩ ৩২ 

যখৈধাঁংদি সমিদ্ধোইগি: 5 ৩৭ 

ষদক্ষরং বেদবিদে বদস্তি ১ ১১ 

যদগ্রে চান্সবন্ধে চ 

যদহস্কারম!শ্রিত্য 

যদ! তে মোহকলিলং 

যদ দিত্যগতং তেজে! 

যদ! ভূতপৃথগ -ভাবম্ 

যদ যদ হি ধশ্মস্থয 

যদা বিনিয়তং চিন্তং 

যদ সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ তু 

য্দা সংহরতে চায়ং 

যদ হি নেক্ি়ােষু 

যদ্দি মামপ্রতীকারং 

যদি হ্ৃহং ন বর্তেমং 

ঘদৃচ্ছয়া চোঁপপমং 

বদৃচ্ছালাভসন্ত"ষ্ট 

য্দ্ষদাঁচরতি শ্রেষ্ট: 

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ব 

১৮ ৩৯ 

১৮ ৫৯ 

হত 

১৫ ১২ 

১৩ ৩০ 

৪ ৭ 

৬ ১৮ 

১৪ ১০৪ 

১০৪৯ 

অঅ: 

য্দাপোেতে ন পশ্যন্তি ১ 

যয়। শ্বপ্লুং ভয়ং শেোকং 

যং যং বাপি স্মরন ভাবং ৮ 
১৮ 

যা তু ধশ্মবামার্থ।ন্ 

ষয়! ধম্মমধশ্মঞ্চ ১৮ 

যং লব্ধ চাপরং লাঁভং ৬ 

যং সন্গ্যাসমিতি প্রাঃ ৬ 

যংহি নব্যথমস্তেতে ২ 

যঃ শান্রবিধিমুৎ্স্থজ্য 

যঃ সর্ধত্র নভিম্েহঃ ২ 

যজ্ঞদ/নতপ: কর্ম 

যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্ত! ৩ 

যঙ্জার্থাৎ কম্মণোহন্যজ্র ৩ 

যজ্ঞে তপদি দানে চ 

যন্ত্রতআরতিরেব স্যার ৩ 

যণ্জিন্দিয়াণি মন্সা ৩ 

যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহং ১৫ 

যম্মান্নোদ্িজতে লোকো১২ 

যস্ত নাহংকৃতো ভাবো ১৮ 

ব্য সর্ক্বে সমারস্তাঃ ৪ 

য।তযাঁমং গতরসং ১৭ 

যা নিশা সর্বভূতানাঁং ২ 

যাঁমিমাঁং পুম্পিতাঁং বাঁচং ২ 

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ১৩ ২ 

১৮. 

শ্োঃ 

৩৭ 

৩৫ 

৬ 



অঃ ক্পোঃ 

১২২ যোগী যুগ্তীত সততং ৬ ১০ যাঁবদেতীন্নিরীক্ষেইহং 

যাবানর্থ উদপাঁনে ৯ 

যাস্তি দ্নেবব্রতা দেবান ৯ 
যুক্তঃ কম্মফলং ত্যন্ক। ৫ 

যুক্তাঁহ1রবিহারম্থয ৬ 

যুগন্নেবং**নিয়তমনসঃ ৩৬ ১ 

যুগ্তন্নেবং**বিগত-কলাষঃ ৬ 

যুধামমূযুশ্চ বিক্রাস্তঃ ১ 

যে চৈব সাত্তিক। ভাবাঁঃ ৭ 

যে তু ধর্দামুত মিদং 

যে তু সর্বাঁণি কম্মীণি ১২ 

যে ত্বক্ষরমনিদ্দেশ্যং 

যে ত্বেতদভ। হুয়স্তে। ৩ 

যেইপ্যন্তদেবতাভত্তা ৯ 

ঘেমে মতমিদং নিত্যম্ ৩ 

যেষথা মাং প্রপন্ভস্তে ৪ 

যে শান্তবিধিমুতত্জ্য ১ 

বেষাং ত্বস্তগত:ং পাঁপং ৭ 

যে হি সংস্প্শজা ভোগ! ৫ 

যোইস্তঃস্থখোহস্তরায়ামঃ ৫ 

যোগযুক্কো বিশুদ্ধাত্মা ৫ 

যোগসংন্তান্ত কম্মীণং 6 

যোগস্থঃ কুরু কর্দাণি 
যোগিনাঁমপি সর্বেষাং ৬ 

১৬/০ 

৪৩৬ 

৫ 

০ 

৬ রজত্ঃমশ্চ1ভিতূয় 
৩ 

৩২ 

অঃ শ্লোঃ 

যোত্ম্ুমানান্বেক্ষেইহং ৯ ২৩ 

যে! ন হৃগ্তি ন ছেষি 

যো মাঁমজমনাদিঞ। ১০ ৩ 

যো মামেবমসম্ম,টো 

যো মাং পশ্ঠতি সর্বত্র 

যে যো যাং যাঁং তন্থুং ভন্তঃ৭ ২১ 

যোহয়ং যোগন্তয় প্রোৌক্তঃ ৬ ৩৩ 

ব 

রজনি গ্রলম্ং গত্বা 

চর 

১৫ ১০৭ 

৩৬৩ ৩০ 

১৪ ১৫ 

৯৪ এ টা 

রজে! রাগাত্মকং বিদ্ধি ১৪ ৭ 

রনোইহমপ্ন, কৌস্তের় ৭৮ 
বাঁগছেষবিযুক্তৈস্ত ২ ৬৪ 

রাগী কষ্মফল প্রেপ্াত ১৮ ২৭ 

রাজন্ সংস্বত্য সংস্বৃত্য ১৮ ৭৬ 

রাজবিদ্যারাঁজগুহাম্ ৯ ২ 

কুদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্মি ১০ ২৩ 

রুদ্রাদিত্যা বসবে যেচ ১১ ২২ 

রূপং মহত্তে বহুত্রক্ত,নেঞদ্১১ ২৩ 

প্ 

লভস্তে ব্রদ্মনির্বাণং ৫ ২৫ 

লেভ্হাসে গ্রমানঃ ১১ ৩০ 



১ 

অঃ স্োঃ 

লোঁকেহস্মিন দিবিধা নিষ্ঠা ৩ ৩ 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারভ্তঃ ১৪ ১২ 

ব 
বক্ত,ম শ্তশেষেণ ১০ 
বক্তাঁণি তে ত্বরমাঁণা ১১ ২৭ 
বাযুর্যমো চগ্রিরবরুূণ; ১১ ৩৯ 

বাসাংসি জীর্ণানি যথা ২ ২২ 
বিছ্যাবিনরসম্পন্জে ৫ ১৮ 
বিধিহীনমন্থ্টান্নং ১৭ ৩ 
'ববিক্তসেবী লঘাশী ১৮ ৫২ 
বিষয়া বিনিবর্তস্তে ২ ৫৯ 
বিষয়েক্দিরসংযোগাঁৎা ১৮ ৩১ 

(বস্তবেণাত্মনে| যোগং ১০ ১৮ 
বিহাঁয় কামান্ যঃ সর্বান্ ২ 
বীতরাগভয়ক্রোধাঃ ৪ ১* 
বুষ্ণীনাং বাস্রদেবোহন্মি ১০ 
বেদ|নাঁং সামবেদোহসি ১০ 

বেদাবিনাশিনং নিত্যং ২ 
বেদাঁহং সম তীতাঁনি ৭ 
বেদেষু যজ্জেষু তপ:স্থ চৈব ৮ 
বেপথুশ্চ শরীরে মে ২ 
ব্যবসায়াত্মিক1 বুদ্ধিঃ ২ ৪১ 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যে ৩ ২ 
ব্যাসপ্রসাঁদাৎ শ্রুতব।ন্ ১৮ 

শা 

একোতীহৈব ষঃ সৌঢ়ং € ২৩ 

শনৈ: শনৈরুপরমেৎ 

শমে! দমব্দপঃ ৫শীচং 

৬ ২৫ 

১৮৮৪২ 

অঃ গ্লোঃ 
শরীরবাঙমনোঁভির্যৎ ১৮ ১৫ 

শরীরং যদবাপ্পোতি ১৫ ৮ 
শুর্ুকৃষেণ গতী হোতে ৮ ২৬ 
শুচৌ দেশে গ্রতিষ্টাপ্য ৬ ১১ 
শুভাশুভফলৈরেবং ৯ ২৮ 

শৌর্য্যং তেজে। ধৃতির্দাক্ষ্যং১৮ ৪৩ 
শ্রদ্ধয়। পরমা তপ্রুং 

আদ্ধাবাননস্য়শ্চ 

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং 
শ্রতিবিপ্রতিপন্! তে 

৯৭ 

১৫৬ 

১৭ 

বি 

৪ 8৪০ 

২৫৩ 

অশেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্বজ্ঞা ৪ ৩৪ 
শ্রেয়ান্ স্বধশ্মো...ভয়াবহঃ৩ ৩৫ 

শ্রেমান্ স্বধন্মে**কিন্থিষম্ ১৮ ৪৭ 
শ্রেয়ো হি জ্ঞান্মভ্যানাৎ ১২ ১৯ 
আঁএাদীনীন্দ্রিগাণ্যন্তে ৪ ২৬ 

আোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনধ ১৫৯ 
স 

স এবাক়ং ময়। তেইন্কা ৪ ৩ 

সক্তাঃ কম্মণ)বিদ্বাংসত ৩ ২৫ 
খেতি মতা প্রসভং ১১ ৪১ 
সঘোষো ধার্তরাষ্রীণাং ১ ১৪ 
স্করে! নরকাঁফ়ৈব ১৪১ 
সন্বল্পপ্রভ্বান্ কামান ৬ ২৪ 

»ততং কা্তয়ন্তো মাং ৯ ১৪ 

স তয় শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ ৭ ২২ 
সৎকারমানপুজার্থং ১৭ ১৮ 

সত্ব রজশ্তম ইতি ১৪ ৫ 

সত্বং সুখে সঞ্জক্নতি ১৪ ৯ 

সত্বাঁৎ সংজায়তে জ্ঞানং ১৭ ১* 



 শত্তানুরূপা সর্বস্য 
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঁঃ 
পস্ভাঁবে সাঁধুভাবে চ 
সন্তুষ্ট: সততং যোগী 
পন্ন্যাসস্তব মহাবাহে! 

দন্নযাসম্য মহাবাহে। 

দন্যাসং কম্মণাং কুষ্ণ 

সন্্যাসঃ কম্মযোগশ্চ 
সমহুঃখনুখঃ স্বস্থঃ 
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র 
গমং সর্বেষু ভূতেষু 
সমঃ শত চ মিত্রে চ 
সমোহহং সর্বভূতেষু 
দর্গাণামাদি রস্ত*্চ 
সর্ধকন্মীণি মনসা 
সর্ববকশ্মাণ্যপি সদা 
সর্ব গুহাতমং ভূয়ঃ 

স্বতঃ পাণিপাদ্ং তৎ 
সর্বদারাঁণি সংষম্য 
সর্বদারেষু দেহেহম্মিন্ 
সর্ববধশ্মান্ পরিত্যজ্য 
সর্বভূতস্থমাত্ীনং 
সর্ববভূতস্তিতং যে! মাঁং 

 সর্ধভূতানি বৌস্তের 
সর্ববভূতেষু যেনৈকং 
সর্ববমেতদূ তং মন্তে 

সর্ধযোনিষু বৌস্তেয় 

91/9 

অং শ্লোঃ 

নী 

৮৬. 

১৭ 

১২ 

২/ ২০ ২৮ তত 

১0০০ 

24:49 হে 

৩ 

৩৩ 

অঃ শ্লোঃ 

সর্ধবস্ত চাহং জদ্দি সন্নিবিষ্টঃ ১৫ ১৫ 

সর্বাীব্দ্রিয়কশ্মীণি ৪ ১৭ 
সব্ধেন্দ্িয়গুণাঁভাঁপং ১৪ ১৪ 
সর্ষেহইশোতে যঙজ্ঞবিদো ৪ ৩১ 

সহজং কন্ম কৌন্তেয় ১৮ ৪৭; 
সহ্যজ্ঞাঁঃ প্রজা: সৃষ্ট ৩ ১৭ 
সহল্যুগপধ্যস্তম্ ৮ ১৭ 

সংনিয়মোনক্জ্রিয়গ্রামং ১২ ৪ 

সাধিভতাদিদৈবং মাং ৭ ৩০ 
সাঁখ্যযোগে পৃথগ বাঁলাঃ ৫ ৪ 
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম ১৮ ৫০ 

স্থখছুঃখে সমে কতা ২ ৩৮ 

স্থথমাত)স্তিকং যত্তত্ত ৬ ২৯ 
ন্ুথং ভিদানীং ভ্রিবিধং ১৮ ৩৬ 
স্ুছুদিশ মদ” রূপং ১১ ৫২ 
স্হৃন্মিত্রাুর্যধাসীন ৬ ৯ 
সেনয়েরুভযোমধ্যে ১ ২১ 
স্থানে হৃষীকেশ তব ১১ ১৩ 

স্থিতপ্রজ্ঞস্ত কা ভাষা ২ ৫৪ 
স্প্শীন্ কৃত্বা বহিবাহান্ ৫ ১৭ 
স্বধন্মমপি চাবেক্ষ্য ২ ৩১ 

স্বভবজেন কৌস্তেয় ১৮ ৬০ 
স্ব়মেবাতুনাত্মানং ১০ ১৫ 

স্বেস্থে কর্মণ্যভিরতঃ ১৮৪৫ 

চু 

হতে] ব1 প্রাঙ্গাসি স্বর্ণ ২ ৩৭ 
হস্ত তে বথজিষ্যামি ১৭ ১৯ 

হারার উর এপাান্ এজি 



৬ : ণ চি 

[ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্বৃতিতীর্থ সম্পাদিত ] 
( 5র্থ সংস্ককরণ ) 

বাজারে যতগুলি রামায়ণ অছে, তাহার মধ্যে ইহাই শ্রে্ঠ। 

কেনন! ইহাতে একটি কথাও ছাড় বাঁদ নাই,অথচ বাঙ্গলার* সর্বব- 

শ্রে্ চিত্রশিল্পী শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার দারা অঙ্কিত অতি উৎকৃষ্ট 

নয়ন মনোরম ১০থানি চিত্র ইহাতে সন্গিবিষ্ট, উত্তম এন্টিক কাগজে 

মু্রিত, ডধল ক্রাউন ৮ পেদি সাইজ, দেখিতে লুন্দর, শ্বর্ণ ও 

রোপামণ্ডিতবধাই অথচ মূল্য মাত্র ২।* আড়াই টাকা, মাশুলাদি 
1০ দশ আন । 

চিও্সুচি 

১। টবকুণে নারারণের চারি অংশে প্রকাশ ৩্রং 

২। হর্ধনুতঙ্গ ১রং 

৩। ব্লামবনবান ১রং 

৩। অত্রিমুনির আশ্রমে রাম, লক্ষন ও সীতা ৩্রং 
৫| সীতার মায়ামুগ দর্শন বং 

৬। স্ুগ্রীব মিলন ১রং 

৭। অশোকবনে শীত! ১রং 

৮। অঙ্গদ রায়বার ১ং 

০ রাবণ কর্তৃক দেবকম্থার কেশাকর্ষণ ১রং 

১০। সীতার বনবাঁন রং 

আরও ১৬ খানি উৎকৃষ্ট চিত্র নৃতন সংস্করণে সংযোজিত হইল 



কলিকাতা সংস্কৃত মহাঁমণ্ডুলের সম্পাদক, পি এম, 

বাকৃচির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার ব্যবস্থাপক 
দেশবিখাতবাগী 'শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 

কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্ঘ সম্পাদিত 

ন্যান্য পুস্তকাবলী। 

র সটাক দশকম্মপদ্ধতি (৩খও, ১ম ১৭ ২য় ১২ ৩য় ১২) 

শিপুজাপদ্ধতি ২২. 

' দেবাঁচ্চন পারিজাত ১11০ 

ৰ বুহম্নন্দিবেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গা পূজাপদ্ধতি 0০ 

, কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গাপৃূজাপদ্ধতি 0৭০ 

; দেবীপুরাণোক্ত ছুর্গাপুজা পদ্ধতি নর 

; পদ্য ভাগবত ৪ 

ৰ পকেটগীতা 1%০ 

কালীপ্রসন্নসিংহের মহাভারত প্রত্তি খণ্ড ১৯, 

১৮ খণ্ড ১৮৭ আঠার টাকা । 

প্রাণিস্থা_-সারম্থত লাইব্রেরী । 
২৩1৪ কর্ণওয়ালিস, দ্রীট-_কলিকাতা। 



শী শ্রীচণ্তী 
পি 

পডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ সম্পাদিঞ। 

মূল, গোপাল চক্রবস্তা ও অন্তান্ত বহু প্রাচীন টীকাঁকারগণের 

টাকা অবলম্বনে “ন্প্রভা” নামে প্রতিশব্যুক্ত সরল টীকা, ঠিক 

তদহ্ুরূপ বঙ্গানুবাদ এবং আবশ্যকীয় স্থানে নোট (পাদটাক ) 
দেওয়া হইমাছে। 

“মহামায়াগ্রভাঁবেণ” ইত্যাদি স্থলের বু আধ্যাত্মিক বাধ্য! 
কেবল মাত্র এই চগ্ডীতেই আছে। স্ত্রী পুরুষের বুঝিবার সুবিধার 

জন্য ইহাতে অর্গল, কীলক, কবচ ও রহস্তত্রয়ের বঙ্গানুবাদ দেওয়া 

ইইয়াছে। বারাহীতন্ত্র ও কাঁত্যায়নী তন্ত্র সন্ত চণ্তীর পুজা, 
পুরশ্চরণ, হোঁম্, উতৎ্কলীন, শাপোদ্ধার, মন্ত্রোদ্ধার, প্রাধানিক 
হস্ত, টবকৃতিক রহস্য, মৃদ্তিরহন্ত, সম্পৃট পাঠক্রম ( পুটিত চণ্তী- 
পাঠক্রম ) ও ভাঁহার সঙ্কল্লাদি আছে। এত বিস্তৃত বিষয় সংযুক্ত 

চ্তীর এরূপ সংস্করণ আজ পধ্যন্ত আর প্রকাশিত হয় নাই। 

চণ্তীর বিবরণ-_বিশেষতঃ ইহাতে চণ্ডীর বিবরণ নাঁমে 

বাঁঙ্গলা একটী প্রবন্ধ আছে। এ প্রবন্ধ পাঠ করিলে চণ্তীর সকল 

ঘটন। হন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। চণ্ডীর ষট্রংবাঁদ-কথা, 

স্ষ্টিতত্ব ও চরিতত্রজের যুক্তি ও প্রমাণ প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য 
বিষয় সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে। 

সর্বাপেক্ষা বৈ শষ্ট্য-_ইহার সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য এই 
যে, ইহা! দেখিতে বড়ই ল্ুন্দর, ইহার মলাটে কাপড়ের উপরে 

একথনি শ্ত্রী শ্রীচণ্ডীমূর্তি আছে, ইহা দেখিলেই মারের 

সাধকগণের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়) মূল্য মাত্র ১৯ এক টাকা । 



২ অথ গণেশখদি-প্রণাষ: | 

প্রপন্নপারিজাতাঁয় তোত্রবেব্রৈকপাঁণয়ে | 
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতাম্থবতছুহে নমঃ ॥ ৩ 

শরণাঁগতের কল্পবুক্ষ সদৃশ সন্তাঁড়ন বেহদণ্ড শোভিতহত্ত 
ভক্ত অঙ্জুনের জ্ঞানোপদেশার্থে জ্ঞানমুত্রাবিশিষ্ট গীতান্বরূপ বচনা- 
মুতের দোহনবর্ত! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৩ 

সর্ববোপনিষদে! গাবো দোঁঞ্ক। গোপাল-নন্দনঃ | 

পার্ধো বৎসঃ স্ৃঘীর্ভোক্ত। ছুগ্ধং গীতাম্বৃতং মহৎ ॥৪ 
» সমত্ত উপনিষদ্ গ!ভী সদৃশ, গোঁপালনন্দন শ্রীরু্চ দোহনকর্তা, 

অঙ্জুুন বৎস সদৃশ, পণ্ডিতগণ ভোন্তা এবং মহ! উপকারী গীতামৃত্তই 
হুপ্ষন্ববূপ ॥ ৪ 

বন্থদেবন্থৃতং দেবং কংসচাঁণ,রমর্দনম্ | 
দেবকীপরমানন্দং কষং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫ 

বন্থুদেবের পুত্র দীপ্তিমান্, কংস-চাণ,র-দৈত্যম্দন, দেবকীর 
পরমাহলাদকারক, জগতের সর্ব পদার্থের শ্রেষ্ঠ শ্ররুষ্ণকে নমস্কার 
করি ॥ ৫ 

ভীক্মদ্রোণতট] জঃদ্রথজল। গান্ারনীলোৎপলা, 
শল্য গ্রাহবতী কৃপেণ বহশী কর্ণেন বেলাকুল। | 
অশ্বথাঁম-বিকর্ণঘোরমকর ছুর্য্যোধনীবন্ভিনী, 

সৌভীর্ণ খলু পাগডবৈ বণনদী কৈবর্তকঃ কেশব ॥৬ 
যুদ্বব্যাপাররূপ ষে নদীর ভীম্ম ও ভ্রোশ তীরম্বরূপ, »য়দ্রথ 

জলম্বরূপ, গান্ব।রী-পুত্রগণ নীন”ল্ম সদূশ, শল্য যাতে কুম্ভীর, 

কপাচার্য যাহাতে শ্রোত, কর্ণ যাহার বেলাভূমি, অশ্বথামা ও 

বিবর্ণ মাহাতে ঘোরতর মরক সদৃশ, দুর্্যোধন যাহাতে ঘুণিত 



অথ গণেশাদি-গ্রণাম:। ৩ 

জল, শ্রীকৃষ্ণ কর্ণধার হইয়াছিলেন বলিয়াই পাগুবগণ নির্বিষ্বে সেই 
রণনদী পার পাইয়াছিলেন ॥ ৬ 

. পারাশর্যাবচঃ সরোজ মমলং গী তার্থগন্ধোৎকটং, 
নানাখ্যানককেশরং হরিকথা সন্বে।ধনাবোধিতমূ । 

লে।কে সজ্জনষট.পদৈরহরহঃ পেগীয়মাঁনং মুদা, 
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংপিনঃ শ্রেয়সে ॥ ৭ 

সর্বপ্রকার মলবিহীন, কলিম্বভাবজাত পাপনাশক, শ্রীমন্তগ- 

বদগী ভার উপদেশরূণ মহাঁসৌগন্যুক্ত, নানাবিধ আখ্যানরূপ 

কেশরসমন্থিত শ্রীহরির উপদেশ-কথ। দ্বার। প্রবোধিত, সংসারের 

সাধুঞনরূপ ভ্রমর কর্তৃক মহাঁহর্ষে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ পীক্সমান 
পরাশরপু্ বেদব্যাসের ব্দনরূপ সরোবরজাত, মহাঁভারতরূপ 

মহাঁপদ্ম আমাদের মঙ্গলবিধান করুন ॥ ৭ 

মুকং করোতি বাঁচাঁলং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ । 

যৎ্কুপা। তমহং বন্দে পরমাণন্দ মাধবম্ ॥৮ 

ধাহাঁর কৃপায় বাক্ৃশক্তিবিহীন বক্ৃতাঁশক্তি লাভ করে, 

থঞ্জী পর্বত উল্লজ্ঘনে সমর্থ হয, সেই পরমানন্দ মাধব শ্রীরুষ্ণকে 

আঁমি নমস্কার করি ॥ ৮ 

ষং ব্রহ্ম। বরুণেক্দরুদ্রমর তস্তন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ- 
বেঁদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষটৈর্গায়ন্তি যং সামগঃ। 
ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি বং যোগিনো 

যস্তান্তং ন বিছুঃ স্্বরাস্থরগণ! দ্েবায় তট্মৈ নমঃ ॥ ৯ 
্রন্ষা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও বায়ু অন্গপম স্তবরাশি দ্বার যাহার 



রি অথগণেশাদিন্প্রণামঃ। 

স্তব করেন, সাঁমগাঁয়কগণ অঙ্গ, পদক্ষম ও উপনিষদ্ সমূহ্যুক্ত বেদ 

দ্বারা বাহার গুণগরিম] গান করেন, যোগিগণ ধ্যানাবস্থায় নিবিষ্ট 

তদ্গতচিত্ত ছ।র! ধাহকে দর্শন করেন, দেবত। ও অস্থরগণ ধাহার 

সীম! জাঁনিতে পাঁরেন ন!, সেই দেবাদিদেব পরমেশ্বরকে প্রণাম ॥ ৯ 

নমো ধন্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণয় বেধসে। 

ব্রাহ্মণেভ্যে। নমস্কত্য ধন্মান্ বক্ষ্যে সনাতন ন্ ॥ ১০ 

» মহাধর্বন্বরূপ বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণীম। ক্রাঙ্ষণকে নমস্কার 

করিয়া সনাতনধশ্ম ব্যাখ্যা করিতেছি ॥ ১০ 

নারায়ণং নমস্কত্য নরখৈব নরোতমমূ । 
দেবীং সরম্বতীঞ্চেব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৯১ 

নারায়ণ, নর, নরোতম, দেবা সরদ্ব তকে নমঞ্চার করিয়া জয়" 

গ্রন্থ উচ্চারণ করিবে ॥ ১১ 

য। কুন্দেন্দু-তুষারহারধবল। য। শ্বেতপদ্ম।সনা, 

যা বীণাবরদণ্ডমগ্ডিতভূজ1 য1 শুভ্রবস্ত্রারু তা । 

যা৷ ব্রল্মাচ্যুতশঙ্ক-প্রভূতিভির্দেবৈঃ সদ। বন্দিতা, 
সা মাং পাত সরম্ব চী ভগবতী নিশেষজাড্যাপহা ॥ ১২ 

যিনি কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও তুষার সমূহের ন্যায় শুন্র বর্ণবিশিশ্টা, ধিনি 
শ্বেতপম্মে সমানীনা, যিনি বর ও দগ্ডমণ্ডিত করে বিরাজমানা, 

যিনি ধবলবসন ভূষিতা, যিনি ব্রহ্মা, বিষণ ও শিব প্রভৃতি কর্তৃক 

আরাধিতা, িনি জীবের সকলরূপ জড়তা! নাশ করেন, সেই 

যড়ৈশ্বধ্যশালিনী সরম্বতী আমাকে রক্ষা করুন ॥ ১২ 



গু ত€ সৎ । 

শ্রীতূগবদ্ণী। | 
মির 

প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। 

ধৃতরাষ্ট উবাচ। 

ধম্মন্মেত্রে কুরুক্ষেত্রে সবেতা যুযুৎমন্ | 

মৃমকাঃ পাশুবাশ্চৈব কিমকুর্ববত সপ্তীয় ॥ 50. 
অন্বয়ঃ ।--ধৃতরাষ্ী:ঃ উবাচ। [হে] সপ্জন্ন। ধশ্মঙ্গেত্রে 

কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ (যৌদ্ধ,মিচ্ছন্তঃ) মামকাঃ (মৎপক্ষীর।:) পাগুবাঃ 

চৈৰ সমবেতাঁঃ ( মিলিতাঃ ) [ সন্তঃ] কিম্ অকুর্বত (কতবস্তঃ) ॥ ১ 

অনুবাদ |-ধৃতরাষ্্বী কহিলেন,হে খঞ্জয়! বন্মক্ষেত্রে 

কুরুক্ষেত্রে মৎপন্ষীয় অর্থাৎ কৌরবগণ ও পাগুবগণ যুদ্ধাভিলাবে 

সমবেত হইয়া কি করিলেন ? ॥ ১ 

স্ব।/মিকৃতটাক!1 ।--অত্র তাবৎ ধর্মক্ষেত্রে ইত্যাদিন। 

বিষীদন্িদমত্রবীদিত্যন্তেন খ্রন্থেন কৃষ্ণাজ্জুনসংবাঁদপ্রস্তাবাঁর বথ। 

নিরূপ্যতে,_-ধুতরাষ্ট্র উব্ধচেতি । ধণ্মক্ষেত্র হত্যাঁ'দ | ভোঃ সপ্তীয় 



২ শ্ীমস্তগবদগীত| [ ১ম: অং 

ধর্মতূমৌ কুরুক্ষেত্রে,  ধর্ক্ষেত্রে ইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণম্। 
এবাঁমাদিপুরুষঃ কশ্চিং কুরুনাম! বভৃব, অস্ত কুরোর্ধন্স্থানে, মামকাঁঃ 
মৎপুত্রাঃ পাওপুভ্রাশ্চ যুযুৎসবে! যোঁদ্ধ,মিচ্ছস্তঃ সমবেতাং মিলিতাঃ 

সস্তঃ কিম্ অকুর্ববত কিং কৃতবন্তঃ ॥ ১ ॥ 

টিপ্লনী 1-_ এম্থলে ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নটি আপাততঃ একা স্তই 

অসঙগত বলিয়! মনে হয় ; কারণ উভয় পক্ষই খন পরস্পর :বিজিগীষু 

হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তখন “উভয় পক্ষ কি করিলেন” 

এরপ প্রশ্ন আবার কেন? কিন্তু মহধি বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে “গ্রজ্ঞ। 
চক্ষু;* প্রভৃতি নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন; সুতরাং 

বলিতে হইবে, কুরুকুলপতি মহারাজ ধুতরা মহাবুদ্ধিমান্ এবং পরম 
প্রবীণ ; সুতরাং তিনি যে এরূপ বুথ! প্রশ্ন করিবেন, ইহাঁও অসম্ভব। 

পরন্ধ এই প্্রশ্নসন্বন্ধে। সবিশেষ প্রশিধান করিলে, ইহা তাদশ 
অসঙ্গত বলিয়! বোধ হইবে না । 

সমস্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্র ভারতের অন্যতম অতিপ্রধানভূত 

পরম পুণ্যভূমি। ইহা পবিত্রতা ও প্রাধান্ত জাবাল শ্রুতিতে 

উক্ত হইয়াছে--“যদন্থ কুরুক্ষেত্রং দ্রেবানাং দেবষজনং সর্কেষাঁং 

ভূতাঁনাং ব্রক্মদদনম্*এবং শতপথ শ্রুতিতে“কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবঘজনম্* 

ইত্যাদি বাক্যে কীর্তিত হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রের অপূর্ব মহিমা । 
মহাঁপাপিষ্ঠগণও কোন তীর্থে উপস্থিত হইলে, তাহার চিত্তভূমিতে 
অন্ততঃ ক্ষণকাঁলের জন্যও বিষয়ের অনিত্যতার উপলব্ধি হওয়ায় 

বিবেকের অভ্যুদয় হইয়া! থাকে । মহাঁমহিমশীলী কুরুক্ষেত্রের পবিত্র- 
ভূমিতে উপস্থিত হইয়া! পরস্পর বধেচ্ছ, বিষয়-লোলুপ কৌরব ও 
পাগুবগণের চিত্তে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিষ্চ হওয়াই সম্ভব। সকলের 

না ভউক একতর পক্ষের ও চিত্তক্ষেত্রে যদি তাঁদৃশ বৈরাগ্য লব্ব প্রবেশ 
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হয়, তাহা হইলে কদাঁচ কুলক্ষয়কর যুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারে না । 
বিশেষতঃ পাঁগুবগণ শ্বভাঁবতঃ ধন্দশীল ও শ্রীকুষ্ণ পরায়ণ ; যদি 

তীহাদদের চিত্তে ধন্মের কর্ষণক্গেত্ররূপ[ুকুরুক্ষেত্রের মহিমায় প্রবল 

বৈরাগ্যের অভ্যুদয় হয়, তবে তীঁহাঁর! ক্দাচ কুলক্ষরসাধক নানা 

অনর্থকর মহাযুদ্ে প্রবৃত্ত হইবেন না; সুতরাং বিনাধুদ্ধেই মৎপুত্রগণ 

ধরণীর অধীম্বর হইয়া, চরম ঠব্যধ্িক স্খের অধিকারী হইতে 

পারিবে। পক্ষান্তরে যদি নিত পাঁপকন্মপরায়ণ ছুর্ষেযাধনাদির চিত্তে 

স্বান-মাহাজ্য্যে ধর্বুদ্ধির উদয় হয়, তাঁহ। হইলে, তাহারা পাণ্ুবগণের ' 

পৈতৃক রাজ্যার্ধ প্রদানে সন্ধিস্থাপনও করিতে পারে। উভয়খাই 

স্থানমাহাত্ম-প্রভাবে আত্মকলহ গ্রস্ত অনর্থপাঁত সংঘটিত না৷ হই* 

বারই সমাবনা। এই মনে করিয়াই মহামনীষী ধৃতরাষই সপ্ভয়কে 

এই প্রশ্ন করিলেন। সুতরাং ঈদৃশ প্রশ্ন বিন্দুমাজ্রও অসঙ্গত নহে। 

কুরুক্ষেত্র | ইহার নামান্তর সমস্তপঞ্চক; ইহা বর্তমান 

দিশ্লীর সমীপবর্তী এবং এই ক্ষেত্র প্রঞ্জাপতির উত্তরবেদী বলিয়া 

খ্যাত। যুধিষ্টির ও দুর্য্যোধনাদির পূর্বপুরুষ মহারাজাধিরাজ কুরু 

যজ্জার্থ এই স্থান কর্ষণ করেন বলিয়া, উহ! উক্ত নামে অভিহিত হইয়! 

থাঁকে। ইহা পরম পবিত্র তীর্থ। এখানে দেহত্যাগ করিলে, 

নরগণ শুরলোকে গমন করিয়া থাকেন। ইতঃপূর্ব্রে শাস্তনূনন্দন 

ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠতাঁত চিত্রাঙ্গদ এই স্থানে গন্ধবধুদ্ধে প্রাণত্যাগ 

করিয়া! হ্বর্গে গমন করেন। বর্তমান এঁতিহানিক যুগেও এই 

নুপ্রসিদ্ধ স্থানে বহুবার ভারতের ভাগ্যচক্রের নেমি পরিবন্তিত 

হইয়াছে। | 

সঞ্জয় | ইনি ধৃতবাষ্ট্রের এক অতি বিশ্বস্ত অমাত্য এবং সারথি 

ইহার পিতার নাঁম গব্লগণ। এই জন্য ইনি সময় সময় গাঁবল্গাণ 
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সপ্তায় উবাঁচ। 

ষ্টা তু পাগুবানীকং বুঢ়ং ছুর্য্যোধনন্তদা | 

আঁচাধ্যমুপসঙ্গম্য রাঁজা বচনম্রীৎ ॥ ২ 

নামেও অভিহিত হইতেন। ইনি অতীব শান্তভাব, মিহ ভাঁষ। ও 

সদা সন্তোষশীল। বিচক্ষণতাক় ইনি মণামনম্বী বিছুরের তুল্য। 

মহধি ব্যাসের অন্তগ্রহে ইনি নিরাপদে কুরুক্ষে র-যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া 

ধু'তরাষ্ট্রকে যুদ্ধবৃত্তাস্ত বর্ণন করেন এবং ভগৰৎকথিত পরম যোগতত্ব 

অবগত হইয়াছিলেন এবং যাহ! মহাভাগ্যবান্ অঙ্জুন ব্যতীত 

অন্ত কেহ দেখিবার যোঁগ)তা লাভ করেন না, সেই বিশ্বরূপ 

সন্দশন করিয়া মহামতি সঞ্জয় কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অঙ্ঞুন এই 
মহাঁচুভবকে গ্রিয় সখা মনে করিয়। আদর করিতেন ॥ ৯ 

অন্থয়ঃ | সঞ্জয়ঃ উবাঁচ। রাজ! দুধ্যোধনঃ তদা পাগবানীকং 

( পাঁগুবসৈন্যং) ব্যুঢ়ং (ব্যহরচনয়া ব্যবস্থিতং ) দৃষ্ঠ। তু আচাধ্যম্ 

! দোঁণম্ ) উপসংগম্য বচনম্ মত্রবীৎ ॥ ২ 

অনু |- সঞ্জয় কহিলেন,_তথন রাজ দূর্যোধন, পাগুব- 

সৈম্তসকলকে বুহাঁকারে অবস্থিত দেখিঘা, দ্রোণাগার্ধ্যের নিকট 

উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২" 

স্বামী | সপ্ধয় উবাচ -দৃষ্টেতঠাদি।  পাগবানামনীকং 
সৈ্যং ব্যটং ব্যহরচনয়। অধিষ্ঠিত দৃষ্টা ভ্রোণাচাষ্যসমীপং গন্বা 

রাঙা দুধে]াধনো| বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচি॥ ২ 

টিপ্পনী | ধৃতরাষ্ট্রের গ্রশ্শে সপ্ত যে উত্তর !দলেন, ব্যাসাঁশষ্য 

বৈশম্পাক়ন তাহাই মহাঁরাঁজ জনমেজরকে বলিতে প্রবুদ্ত হঈলেন ॥২ 

চর 
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পশ্টৈতাং পাগুপুজাণামাচীধ্য মহ শীং চমুম্। 
ব্যঢাং দ্রুপদপুজেণ তব শিষ্যেণ ধামত! ॥ ৩ 

অন্বয়ঃ |--হে আঁচার্ধ্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা ভ্রুপদপুত্রেণ 
( মষ্টদ্য়েন ) বাঢাং (ব্যহরছণয়। ব্যবস্থিতাঁং ) *াওপুভ্রাণাম্ এতাং 

মহতীং চমু' (সেনা: ) পশ্ঠ ( অবলোকয় )॥ ৩ 

অনু '--আঁচা্য । আপনার শিষ্য ধীমান্ ধুষছ্যয় পাঁওব-* 

দিগের এই বিপুল সৈম্তসমূহ ব্যহরচন! করিয়া ব্যবস্াপিত 

করিয়াছেন, তাঁভা দেখুন ॥ ৩ 

স্ব'মী |--তদেব  বচনমাহ - পশোতা মিত্যাদিিনবিভিঃ 

শ্েটিকং ; পঙ্েত্যাদি। হে আচার্ধা, পাণুবানীং মহতীং বিততাং 

চমং সেনাং পশ্থা, তব শিষ্যেণ ধীমতা ভ্রপদপুত্রেণ পর্দ্ায়েন বা" 

ব্যুবচনয়াই ধিষ্টিতাম্ ॥ ০ 

টিপ্নণী '--এখানে কোন কোন দনীষী টাকাকার 

“পাও্পুত্াণাম্ আচাষ্য” অথাৎ “পাঁঞ্বগণের আচার্য এইরূপ 

অনস্ন করিয়া, মাঁচার্যের প্রতি ছুর্যযোধনের কট ক্িগভ শ্লেষ পর্বণিত 

হইতেছে বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন । অথাৎ আঁপনি পা" 

গণেরই আচাা- তাহাদের প্রতিই আপনি চিরদিন প্সেহশীল--” 

আমার পক্ষে থাঁকিয়াও আপনি সতত তাহাঁদেরঈ মঙ্গল কাঁমন। 

করেন-_-এইরূপ বাঁক্যভঙ্গীক্রমে পরম পূজাম্পদ আচার্যের প্রতি 

কটক্তি প্রয়োগে যখন তাপার মনে পীড়া উৎপাদন করিগেন, তখন 

ধর্মক্ষেত্রের মহিমা দুর্য্যোধনের চিত্বের.মাঁলিন্স দুরীভত হয় নাই. 

সুতরাং ছুর্যোপনের জয়াশা নাট -ইঠ] স্থচিত হইল । 

আঁর ত্রুপদের সহিত* জ্ঁণের পূর্বশর্রুতাঁও ব৮ন-ভ শ্লীক্রমে 
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অত্র শুর! মহেম্বাস! ভীমাড্জুনসম] যুধি | 
যুযুধানো বিরাঁটচ্চ দ্রুপদশ্চ মগারথঃ ॥ ৪ 

ধৃষ্টকেতৃশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যাবান্। 

পুরুজিৎ কুত্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নপুঙ্গবঃ ॥ ৫ 

ঘুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজীশ্চ বীধ্যবান্। 
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়।শ্চ সর্ব এব মহ।রথাঁঃ ॥ ৬ 

স্মরণ করাইয়া দেওয়া! হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণবধের জন্তই 

যে ধুষ্টদ্যুয়ের উৎপত্তি, তাহাঁও ভ্রেণকে মনে করাইয়া দেওয়া 

হইল। প্তব শিষ্যেণ”--এই পদ দ্বার! ধুষ্টদ্বায়ের সমরকুশলতা 

আপনার ঘে অপরিজ্ঞাত নহে, ইহাঁও স্থচিত হইল । ক্রুপদপুত্র 

ধৃষ্টভায়ের একটি বিশেষণ দেওয়। হইয়াছে--“ধী মতা” অর্থাৎ ধুষ্টদ্ন্ 
সাঁতিশয় বুদ্ধিকৌশল সম্পন্ন । আপনার বধার্থই যজ্জসেন দ্রুপদ- 
রাজের যজ্ঞকুণ্ড হইতে ষে ধুষ্টছ্যান্ন উৎপন্ন হইয়।ছে, তাঁহ। আপনি 

বিলক্ষণ জানেন; পরে এই ব্যক্তিই সমর-কৌশল শিক্ষা করিবার 

জন্যই আপনার শিষাত্ব শ্বীকাঁর করিয়াছেন এবং একজন অতিরথ 
বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন । দেখুন, এই ধুষ্টছায় আপনারই 

নিকট হইতে শিক্ষালাঁভ করিয়া আপনারই প্রতিকূলে সমরক্ষেত্ে 
উপস্থিত হইয়।ছেন। ইহাতে আপনার বিবেকাঁন্ধত। এবং আমার 

বিষম অনর্থপাঁত, আর সঙ্গে সঙ্গে ধৃষ্টচ্যমের বুদ্ধিচাতুর্যয প্রসঙ্গত: 

উক্ত হইল । ফলত: এই শ্রে'কটির শ্লেষগর্ত বচন-পরস্পরান্র আচার্য্যের 

ক্রোধ ও বিদ্বেষ উদ্দীপন করাই রাঁজ। দুর্য্যোধনের অভিপ্রীয় ॥ ৩ 

অন্বয়ঃ|--অন্র (পাঁগুবসেনাঙ্কাং ) শ্রাঃ মহেঘাসা: 
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( মহাধনুদ্ধরাঃ ) যুধি। যুদ্ধে ) ভীমাঞ্জুনসমা: যুবুধানঃ ( সাতাকিঃ) 
বিরাটষ্চ, মহারথঃ ভ্রপদশ্চ, ধৃষ্টকেতৃঃ, চেকিতান$, বীর্ধ্যবান্ 
কাঁশীরাজশ্চ, পুরুজিত কুস্তিভোজশ্চ, নরপুবঃ ( নবরশরেষ্ঠ: ) শৈবাশ্চ, 

বিক্রাপ্তঃ যুধামন্তযশ্চ, বীর্ধ্যবাঁন্ উত্তমৌজাল্চ সৌতদ্রঃ ( অভিমন্গ্ুঃ) 

দ্রোপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদীতনয়া্), [এতে] সর্ব এব মহারথাঁঃ ॥ ৪-৬ 

অনু ।-_[দ্রপদরাজতনয় খৃ্টদ্যুয়ের রচিত ব্যুতে অবস্থিত ] 

এই পাঁগুব-সেনাদলে, যুদ্ধে ভীমাজ্জুনতুল্য মহাবল মহাঁধুর্ধর 
যুযুধান (সাঁত্যকি ), বিরাট, মহাঁরথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতৃ, চেকিভান, 

বীর্য্যবান্ কাশীরাঁজ, পুরুজিৎ কুস্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈবা, 
বিক্রমশালী যুপামচ্য, মহাঁবল উদ্তমৌজাঃ ও সুভদ্রাঁপুত্র ( অভিন্থ্যু) 

এবং ব্রৌপদীর পঞ্চ পুভ্র ( প্রতিবিন্ধাপ্রভৃতি ) উপস্থিত আছেন; 

ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪---৬ 
স্বামী ।- _জত্রেত্যাদি । অত্র অস্তাং চস্বাম। ইযৰে! বাঁধা 

স্থন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইত্বাসাঃ ধনূংষি, মহাস্ত ইঘাস! যেষাং 
তে মহেঘা সাঁঃ। ভীমাঙ্ভ্বুনৌ ভাবদত্রাতিপ্রলিদ্ধৌ যৌদ্ধ[রৌ, তাভ্যাং 
সমাঁঃ শ্রাঃ শৌর্যোণ ক্ষান্রধর্মেশোপেতাঃ সম্ভি। তাঁনেৰ নাঙ্গভি- 

নিদ্দিশতি-_যৃযুধান ইতি। যুযুধান: সাঁত্যকিঃ। কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি | 
চেকিতাঁনো নাম একো রাজ! । নরপুঙ্গব: নরশ্রোষ্ঠ: শৈব্যঃ ! 

যুধামচ্ারিতি । বিক্রান্তো যুধামন্ধ্যনণীমৈকঃ | সৌভদ্রোহিতিমন্ক্যুঃ, 

জৌপদেয়াঃ ভ্রৌপগ্যাং পঞ্চভো যুধিষ্টিরাদিত্যো জাঁতাঁঃ পুক্রাঃ 

প্রতিবিদ্ধ্যাদিয়ঃ পঞ্চ । মহারথাদীনাঁং লক্ষণম--“একে। দশসভম্রাণি 

যোপয়েদ ন্ত ধন্থিনাম। শশ্শান্ প্রবীণশ্চ মহাঁরথ ইতি স্ৃতঃ ॥ 
অমিতান্ যোধগ়েদ যন্ত্র সংপ্রোক্তোহতিরথন্ স:। রথী চৈকেন সো 
যুধোৎ তরযনোধ্র্ধরঘী স্থতঃ 1” ৪-- ৩৬ 
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অন্মাকস্তব বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোতম । 
নায়ক! মম সৈন্তপ্য সংজ্ঞার্থ, তান্ ব্রবীমি তে॥; 

অন্বয়ঃ |_-হে ছিজোত্বম ! ( বিপ্রশ্রেষ্ট! ) অস্মাকস্ক যে 

বিশিষ্টাঃ ( প্রধানাঃ) মম টৈন্ত৪। নায়ক।; (নেতার: ) [ সস্তি], তাঁন্ 

নিবোধ (জানীহি ), তে ( তব) সংজ্ঞার্থং ( সম্যক্ জ্ঞানার্ঘং) তান্ 
* ব্রবীমি ( বর্ণয়ামি )॥ ৭ 

অনু 1_-হে দ্বিজোত্বম ! আমাদের পক্ষে শীভারা প্রধান 

[ সেনানায়ক আছেন 1, তাহাদিগকেও অবগত হউন, আপনার 

অবগতির জন্য তাঁহাদের নাম কীর্তন করিতেছি ॥ ৭ 

স্বামী |-_অন্মাকমিতি। নিবোঁপ বুধ্ত্ব | নাঁয়কা নেতাঁরঃ। 
সংজ্ঞার্থং সম্যক জ্ঞানার্থমিতার্থ3॥ ৭ 

টিপ্পনী '-__-পাঁগবগণের সেনার বাল্য নির্দেশে পাঁছে 
স্বকীয় ভীতি প্রকাঁশিত য়, এজন্স রাঁজা ছুর্য্যোধন, নিজ সেনার 

মহারথগণের নামও সেই সঙ্গে নিদদেশ করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 

ইঙ্গিতে ই£াও জ্ঞাপন করিলেন যে, আপনি মনে মনে পাঁগুবগণের 

একান্ত পক্ষপাতী ইইলেও আমার ভয়ের তাঁদুশ কারণ নাই। 
কারণ আপনি “দ্বিজোঁত্বম” স্ততরাং ব্রার্ধণের অনুষ্ঠেয় কার্যাকলাঁপেই 

জাপনার পারদশিত! : আপনি জীবিকার্থ শ্বধন্ম ত্যাগ করিয় 

ক্ষত্রিয়বুদ্তি অবলম্ষন করিয়াছেন । যিনি স্বধশ্মতাণগী, তাহার চিত্তের 

একাগ্রতা সম্ভব নহে। আর “সংজ্ঞার্থম* এই পদে ইূহাঁও 

ইঙ্গিত করিলেন--আপনি বুঝুন যে, আঁপনি ভিন্নও আমার পক্ষে 
অনেক মহা মহাবীর উপস্থিত আছেন। যিনি একাকী দশসহস্ 
ধু্ধারী যোদ্ধার সহিত সমরে সমর্থ, ঈদৃশ যুদ্ধবিষ্তায় পারদর্শী 
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ভব!ন্ ভীন্ষশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ | 
অশ্বথাম। বিকণশ্চ সৌমদতির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ * 
অন্যে চ বহুবঃ শুর! মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ । 
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ 

বীরপুরুষকে মহাঁরথ বলে । আর ধিনি অসংখা বীরের সহিত যুদ্ধে 

পরাজুখ হন না, তীহাঁকে অতিরথ বলে। যিনি একজন রথারঢ় 

যোদ্ধ,পুরুষের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন, তাহার নাম রথী। রথী 
অপেক্ষা যিনি ন্যুন, তাঁহাকে অর্দরথী বলে ॥ ৪--৭ 

অন্ৃয়ঃ |-_-| যুদ্ধজয়ী ] ভবাঁন্ ভীন্ম্চ কর্ণশ্চ সমিতিঞয়ঃ 

৷ আচাধ্যঃ | কুপশ্চ অশ্বখাঁমা ( ভবদাত্মজঃ) বিকর্ণশ্চ ( মদ্ভ্রাতি। ) 

সৌম্দত্তিঃ (সোমদত্তপুত্রঃ ভূরিশ্রবাঃ ) জয়দ্রথণ্চ ॥ ৮ 

অনু |--আপনি, ভীন্ম, কর্ণ, সমরবিজনী কপ, অশ্বখামা, 
বিকর্ণ, সৌমদপ্ধ-পুত্র ভূরিআবাঃ এবং জল্বজথ ॥ ৮ 

অন্বয়ঃ |-_-মদথে ত্যক্তজীবিতা: ( জীবনত্যাগে কৃতসম্কল্পঃ ) 

নাঁনাশ্রপ্রহরণাঁঃ অন্থে চ বহবঃ শুরাঃ [সম্তি) [তে] সর্ষে 

যুদ্ধবিশারদাঃ ( সমরাভিজ্ঞাঃ )॥ ৯ 

অনু 1- নানা অশ্রশস্ত্রধারী আরও অনেক বার আছেন, 

ইহারা সকলেই আমার জন্য প্রাখত]াগে ঞ্তগঙ্ল্প এবং ইহারা 

সকলেই যুদ্ধবিশারদ ॥ ৪ 

স্বামী ।- তানেবাহ_-ভবাঁনিতি ছ1ড্য।ম্। তবান্ দ্রোণঃ। 

সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা । সৌমদপ্থিঃ সোমদত্তশ্ত পুত্রো 

তৃরিশরবাঃ 7. অন্তে চেতি মদর্থে মতপ্রয়ৌজনার্থং জীবিতং 
শশী শিশশলা শীষ শা শি শীট পিপিপি অপসপসা এ 

* সোঁমদত্বিত্তথৈব চ ইতি কুত্রচিৎ দৃশ্ঠতে। 
সা শপ আশ াসপািি শিপিশসএন। 
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অপর্ধ্যাপ্তং তদম্মাকং বলং ভীল্মাভিরক্ষিতম্ ৷ 

পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষ1!ং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১, 

ত্যক,মধ্যবসিতা ইত্যর্থ; | নান! অনেকানি শস্তীণি প্রহরণদ'ধনাঁনি 
যেষাং তে। যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণ! ইত্যর্থ: ॥ ৮_-৯ 

টিপ্ননী ।-_পূর্বঙ্লোকে গুরুদেব পাছে আশ্লার মনোভাব 
' বুঝিয়া বিরূপ হন, এই আশঙ্কায় প্রথমেই “ভবান্» শবের প্রয়োগ 
করিলেন অর্থাৎ আপনি মনে কিছু করিবেন না--আঁপনিই আমার 

প্রধান ভরসা । তার পর গুরুদেবের গ্রীতি সম্পাদনের উদ্দেশ্টে 

ভূবনৈকবীর কুরুগণের একমাত্র অবলম্বন ভীম্ম এবং মহাবল অঞ্জঞুন- 

প্রতিছ্ন্দী কর্ণের পরেই কৃপাঁচধ্য (দ্রোণেরই শ্তালক ) এবং 
তৎ্পরেই গুরুর পরম ন্সেহের পুত্র অশ্বামার নাম, স্বীয় নেহময় 

ভ্রাতারও পূর্বে উল্লেখ করিলেন। পাগুব-সেনা-নায়কগণের 

সকলকেই মহারথ বলিঙ্না স্বপঙ্গীয় সেনা-নায়কগণকে একটু বিশেষ 
ভাবে নির্দেশ না করিলে পাছে আচার্য্য ক্ষুন হন, এই আশঙ্কায় 

কাহারও কোন বিশেষণ না দিয়া মাঝামাঝি কপাচার্যের নামের 

পূর্বেই একটা প্রকাণ্ড বিশেষণ দিলেন-_“সমিতিপরয়১* ( সমর- 
বিজেত। ) ॥ ৮--* 

অন্বয়ঃ |--তৎ ( তাদুখবীরযুক্তমপি) ভীম্মাভিরক্ষিতম্ 
[ অপি ] অশ্মাকং বলম্ অপর্য্যাপ্ধং (বিপক্ষসৈন্যং প্রতি যোদ্ধ,ম্ 
অসমর্থম্)$ তীমাতিরক্ষিতম্ ইদং তু এন্েষাং ( পাগুবাণাং ) 
বলং পর্যযাপ্ুম (রণে সমর্থমূ)॥ ১৭ 

অনু ।-_-আমাদের পক্ষে এরূপ বীরগণ-পরিপূর্ণ অসংখ্য সৈন্ত 
থাকিলেও এবং তাহারা ভীক্মকতৃক রক্ষিত হইলেও পাগুবপক্ষীর 



১ম: অং | প্রথমোধ্ধ্যায়; | ১২ 

অয়নেষু চ সর্যেধু যথ।ভাগধবস্থিতাঁঃ | 

ভীক্মমেবাঁভিরক্ষত্ত ভবন্তঃ সর্বব এব হি ॥ ১১ 

সৈম্তগণের সহিত সমরে অসমর্থ; কিন্তু ভীমকতৃক রক্ষিত পাণ্ডব- 
দিগের এই টসন্তগণ সমরে সমর্থ হইবে ॥১০ 

স্বামী ।-_-তত: কিম, অত আহ--অপর্যাপ্তমিত্যাদি। তৎ 
তথাভূতৈবাঁরৈুক্তমপি ভীম্মেণাতিরক্ষিতমণি অক্মীকং বলং সৈম্তমূ 
অপর্ধ্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধম্ অসমর্থং ভাঁতি। ইদম্ এতেষাং 
প|গুবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৎ পর্য্যাঞ্টং সমর্থ, ভাতি,ভীম্মস্তে!- 

ভয়পক্ষপাতিত্বাৎ । অস্মদ্ধলং পাঁগবসৈ্তং গ্রত্যসমর্থং ভীমন্তৈক- 
পক্ষপাঁতিত্বাৎ ॥ ১০ 

টিপ্লনী .__-এই শ্সোকে ছুর্যেপিনের চিত্তগত আশঙ্ক! বাহির 
হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন,_আমার টসন্তসংখা। অধিক 

হইলেও এবং আমার সৈম্তগণ মহাঁমহাঁবীরগণ কতৃক পরিরক্ষিত 

হইলেও আমার সর্বসেনাধিনাঁথ ভীম্ম যদিও পরশুরাম-বিজেতা 
সুতরাং অপরাজেয় বলিয়! প্রমিদ্ধ, পরন্ধ তিনি যখন উতয়পক্ষপাঁতী 
অর্থাৎ উত্ভয়পঞ্ষেরই শুভাকাজ্ষী, তখন এই বিপুল সেনাঁও 
কাধ্যঞ্ালে বিপক্ষগণকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইবে বলিয়াই 
বোধ হইতেছে । আর ন্যুনবল ও অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক হইলেও 
এবং অঙ্বুদ্ধি হঠকারা' ভীমকর্তৃক পরিচাঞিত হইলেও ভ্ভীম এক- 
পক্ষপাতী বলিয়া, তদ্ধীন টসষ্ঠগণ সমরে কৃতকার্ধযতা লাভ 
করিবে--ইহাহ বোঁধ হইতেছে । কারণ ঘুদ্ধাদিকাঁ্যে একনি 
ব্যক্তিই সাফল্য লাভ করিয়! থাকে ॥ ১০ 

অন্বয়ঃ |--সর্ষে এব ভবস্তঃ সর্কবধু য়নেষু ( ব্যহগ্ুবেশ- 



১২ শ্রীমন্তগবদগীতা৷। [ ১মং অং 

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ | 

সিংহনাদং বিনগ্যো্চৈঃ শঙ্ং দক্ষ প্রতাঁপবান্॥১২ 

ঘারেষু) যথাভাগং ( নির্দিষ্ট স্বন্বরণস্থানম্ অপরিত্যজ্য ) অবস্থিতাঃ 

[ সম্তঃ] [ সর্ববপ্রযত্বেন ] ভীম্মমেব অভিরক্ষত্ত ॥ ১১ 

অনু ।-_ (অতএব) বৃহ প্রবেশ-পথে ম্ব স্ব বিভাঁগাচিসারে 
অবস্থান করিয়া! আপনার! সকলেই ভীম্মকেই রক্ষা করুন ॥ ১১ 

স্বামী ।-_-তম্মাৎ ভবন্তিরেবং বর্ভিতব্যমিত্যাহ-_অয়নেষিতি। 

অয়নেষু বাহপ্রবেশমার্গেষু যথাঁভাগং বিভক্তাঁং স্বাঁং স্বাঁং রণভূমিস্ 

অপরিত্যজা অবস্থিতাঃ সম্ভঃ সর্ব ভীক্মমেব অভিরক্ষত্ত | যথাইন্যৈ- 

যুধ্যমীনঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত, তথা রক্ষত্ত। ভীন্মবলেনৈবাম্মাকং 

জীবনমিতি ভাবঃ ॥ ১১ 

টিপ্লনী |-__ভীত্ঘ উভয়-পক্ষপাতী হইলেও কুরুকুলের পূজনীয় 

এবং সর্ধগ্রধান আশাভরসা স্থল। আপনিও গুরুদেব; সুতরাং 

আমার পরম শুভাকাঁজ্জী ; অন্যান্ত মভাঁমহা বীরগণ উপস্থিত আছেন 

বলিয়া আঁপনি যেন উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন_-এই অভিপ্রায়ে 

আঁচার্ষের প্রোৎিসাহার্ঘ রাজ! দুর্োঁধনের এই উদ্তি। যদি আপনার! 

সকলে আমার সর্বসৈগ্তনাথ এবং আমার প্রধান ভরসাস্থল 

পিতীমহদেবকে রক্ষা করেন, তবে আপনাদের উভয়ের 

সন্সপিত চেষ্টায় আমি সমরে অবশ্যই বিজয় লাভে সম্্থ 

হইৰ ॥ ১১ 
অন্বয়? 1--তস্ ( ছুধ্যোধনস্য ) হর্মঃ সংজনয়ন্ ( হর্ষপরি- 

বর্ধনার্থং) প্রতাঁপবান্ কুরুবুদ্ধঃ পিতাঁমহঃ (ভীন্ম:) উচ্চৈঃ সিংহনাঁদ' 

বিনগ্ত ( কৃত ) শঙ্খং দশ ( বাদিতবান্ )॥ ১২ 



১মঃ অঃ | প্রথমো হধ্যায়ঃ। ১৩ 

অনু ।-স্শ তখন ] তাহার ( ছুর্য্যোধনের )[ চিত্তে] আনন্দ 
উৎপাদনার্৫থ প্রতাঁপশালী 'কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীম্ম) উচ্চৈঃশ্বরে 

সিংহনাঁদ করিয়া শঙ্খ বাঁজাইলেন ॥ ১২ 

স্বামী |--তদেবং বহমানযুক্তং রাঁজ্ো ছুর্য্যোধনন্ত বাঁকাং 
শ্রত্বা ভীন্মঃ কিং কৃতবান্, তদাঁহ-_-তন্তেত্যাদি। তস্য রাঁজো হর্ষং 
সংজনয়ন্ কুর্ববন্ পিতাঁমহো৷ ভীম্ম উচ্চৈমহাস্তং সিংহনাদং বিনছ কৃত্ব। 

শঙ্ঘং দখোৌ বাঁদিতবান্ ॥ ১২ 

টিপ্লনী ।___রাজা দুর্যোধনের তাঁদশ বচনাবলী শ্রবণ করিয়া 
আচীর্ধ্য তদীয় উৎসাহ বর্দনার্থ অথবা চিত্তগত ভীতির প্রশমনার্থ 

একটিমাত্র বাঁক্যও ব্যয় করিলেন না, ঈহাঁতে আচার্য্যের উপেক্ষাই 
মনে করিয়া ভীন্ব চুর্য্যোধনকে প্রোৎ্সাহিত ও নিশ্চিন্ত না করিয়া 

স্থির থাকিতে পারিলেন না; কারণ তিনি “কুরুবুদ্ধ*। বৃদ্ধগণ 

বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতা গ্রভৃতি বয়োধর্মস্থলভ গুণগ্রাঁমগ্রভাবে সহজেই 

অন্যের মনোভাব নির্ণয়ে সমর্থ; তাই আচাধ্যসমীপে ছুর্যোধনের 

প্রার্থনাঁবাঁক্য শ্রবশে ভিনি তীয় অস্তনিহিত ভাব বুঝিতে পাঁরিলেন। 

আর তিনি “পিতাঁমহ” ; সুতরাং পৌল্রের প্রতি ন্বভাঁবতঃ ন্নেহময় ; 

তিনি কি আচার্য্ের ন্যায় উপেক্ষা করিতে পারেন? তা 

ভীষণ সমরক্ষেত্রে মহাঁমহাবীরগণের সমক্ষে তাদুশ গভীরম্বরে 

সিংহবৎ গর্জনপূর্ধক বিপক্ষবর্গের ভীতি উৎপাদন এবং তৎসহ 
এ কুরুরাঁজের হর্ষপরিবর্দধান করা তীহারই ন্তায় “প্রতাঁপবান্* বাবা গ্রণী 

মহাপুরুষ ব্যতীত সামান্য বীরের পক্ষে সম্ভব নয়। 
জগদেকবীর তীম্স দুর্যযোৌধনের অস্তনিহিত ভয়ের পরিচয় 

পৃইয়া এবং আচারের সহিত কথা প্রপঙ্গে ছুর্দ্যোধন যে একমাল্ত 

তাহারই উপর জয়াশা স্থাপন করিয়াছেন, তা বুঝিতে পারিয়া, 



১৪ শ্রীমন্তগবদ্গীতা [ ১ম: অঃ 

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভেষ্যম্ভ পণবানকগোমুখাঃ | 

সহনৈবাঁভ্যহন্যান্ত স শব্স্তমুলোহভবগু ॥ ১৩ 
ততঃ শ্বেতৈর্য়েফুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। | 
মাঁধবঃ পাঁগুবশ্চৈর দিব্যৌ শত প্রদধ্মতৃঃ ॥ ১৪ 

তাহার ভয় দূর করিবার জন্ত প্রচণ্ড উৎসাহ সহকাঁরে শঙ্বধনি 

করিলেন ॥ ১২ 
অন্বয়ঃ |-_ততঃ (ভীম্ম-শঙ্খনাঁদ।নস্তরং) শঙ্খা: চ ভেধ্যঃ চ 

পশবানকগোমুখাঃ সহসা এব অভ্যহন্তস্ক (বাদিতাঃ অভূবন্); স 
শব: তুমুলঃ ( মহান) অভবৎ ॥ ১৩ 

অনু '-_-অনস্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব ( মাদল), আঁনক 

( পটহ ) গোমুখ (শৃঙ্গ গ্রভৃতি) রণবাছ্য সকল সহসা বাদিত হইল) 
সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল ॥ ১৩ 

স্ব'মী |_তদেবং সেনাপতে্প্শ্ত যুদ্ধোৎসবমালোক্য 

সর্বতো| যুদ্ধোৎসব; প্রবৃত্ত ইতাহ-_তত ইত্যাঁদিনা। পণবা মা্দলাঃ 

আনকা গোমুখাশ্চ বাছ্যবিশেষাঃ সহসা তৎ্ক্ষণমেবাভ্যহন্তন্ত 

বা'দতাঃ। সচ শঙ্খাদিশবস্ত্রমূলে। মহানভূৎ ॥ ১৩ 

টিপ্পনী __ভীন্গের সিংহনাদদ ও শঙ্খধবনিতে হূর্য্যোধনপক্ষীয় 
সেনাগণ নিরতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে পাণ্ব- 
পশ্মীয় সৈন্তগণ ভীত বা নিরুৎসাহ হয় নাই। পরবর্তী ঙ্োকে 
তাহা বিবৃত হইবে ॥ ১৩ 

অন্বয়ঃ !-_ততঃ শ্বেতৈঃ হৈ: (অঙ্বৈঃ) যুক্তে মহতি" 
স্তদ্দনে ( রথে ) স্থিতৌ মাধব: (শ্রীরুষ্ণ:) পাঁওবশ্চ ( অঙ্জ্বনশ্চ ) এব 

দিব্যা শঙ্ো প্রদখাতু: ( বাঁদয়ামাঁসতুঃ ) ॥ ১৪ 
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পাঞ্চজন্যং হৃধীকেশো দেবদত্তং ধনগীয়ঃ | 

পৌণু,ং দধো মহাশত্বং ভীম কণা বুকোদরঃ ॥ ১৫ 
অনন্তবিজয়ং রাজ! কুন্তীপুক্রো যুধিষ্ঠিরঃ | 
নকুলঃ সহদেধশ্চ স্ঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ 
কশ্যশ্চ পরমেঘাসঃ শিখণ্ডা চ মহারথঃ | 
রষ্টছ্যন্সো! বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ 

দ্রুপদে] দ্রোপদেয়াশ্চ সর্ববশঃ পৃথিবীপতে । 
মৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্ান্ দ্য পৃথক্ পৃথকৃ ॥১৮ 

অনু 1__অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহাঁরথে ্* অবস্থিত 

শ্রীকূষ্ষ ও অঞ্জন দিবা (অলৌকিক ও অসাধারণ) শঙ্খদ্বয 

বাজাইলেন ॥ ১৪ 

স্বামী !__-তত: পাপ্তবসৈন্তে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ-তত 

ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ কৌরবসৈন্তবাগ্ভকোলীহলানস্তরং 

মহতি স্তন্দনে রথে স্থিতৌ সস্তো শ্রীকুষ্ণাঙ্জুনৌ দিবৌ শঙ্ছো 
প্রকর্ষেণ দধাতৃবাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪ 

অন্বরঃ |__হে পৃথিবীপতে ! হৃধীকেশ: পাঞ্চজন্যং, ধনঞ্জয়: 

দেব্দত্তং, ভীম কন্মা বুকোঁদর: মহাশঙ্ঘং পৌওং দখ্ৌ। কুস্তীপুত্র: 
বাঁজা যুধিষ্ঠির; অনস্তবিজয়ং বনী নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ- 

স্পা িিতপীিশিপাশশিীি শশা শাস্পিজপশপীপি তি শি শি শশী শশী পাপ, পে তি শপ ৬পীসিপিকিসা তা ০০ পক 

* এই রূথখানি খাগব্দাহনকাঁলে তগবান্ হুঙাশনের টি 

বরুণদেব অজ্ঞুনকে প্রদান করেন, উহা1! দেবদানবগপেরও 

অজেয়। 



১৯ শ্রীপ্তগবদ্গীত| । [১ম অঃ 

স ঘোঁষে! ধার্তরা্্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদাঁরয়ৎ। 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলো হভ্যনুনাঁদয়ন্ ॥ ১৯ 

মশিপুষ্পকৌ [ দখুতুঃ]। পরমেঘাঁসঃ ( মহাঁধনুদ্ধরঃ ) কাশ্তন্, 
মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধুষ্টহ্যমঃ, বিরাঁটশ্চ, অপরাজিত: সাত্যকিশ্, 
ভ্রপদঃ ভ্রৌপদেঘাশ্চ, মহাবাহঃ সৌভদ্রঃ ( অভিমনুযুশ্চ ) সর্ববশ: 

*( সর্ব এব ) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্ঘান্ দখু,ঃ ॥ ১৫--১৮ 

অনু '_-শ্রীরুষ্ণ পাঞ্চজন্ নামে শঙ্খ, অক্্ুন দেবদত্ত এবং 

ভীমকম্মা বুকোদর পৌগু নামক মহাঁশঙ্ঘ বাঁজাইলেন। ঝুস্থীপুক্ত 
রাঁজা যুধিষ্ঠির অনস্তাবজয়নামক, নকুল ক্ুঘোষনামক এবং 

সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। হে পৃথিবীপতে ! 

ধন্গর্ধরশ্রেষ্ঠ কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্তী, ধুষ্টচান্, বিরাট, অপরাজিত 

সাঁত্যকি, দ্রপদ, দ্রৌপদীর পুভ্রগণ ও মহাঁবাভ অভিমন্া--ইীর! 
সকলেই পুথক পৃথক্ শঙ্খ বাঁজাইলেন ॥ ১৫--১৮ 

স্বমী |_-তদেব বিভাগেন দশয়াহ- পাঁঞ্চজন্যমিতি | 
পাঞ্চজন্তাদীনি শ্রীরুঞ্গাদিশঙ্খানাং নামাণি। ভীমং ঘোরং কর্ম যন্থ 

সঃ। বৃকবছুদরং যন্ত স বুকোদরো মহাশঙ্খং পৌওডং দখ্াাবিতি। 

অনস্তেতি। নকুল; স্থঘোষং নাম শঙ্খং দশম, সহদেবো মণিপুষ্পকং 
নাম। কীশ্যশ্চেতি। কাঁশ্তঃ কাশীরাজঃ। কথভ্ভুতঃ? পরমঃ শ্রেষ্ট; 

ইর্থাসে। বর্ষপ্ত স:। দ্রুপদ ইতি । হে পৃথ্থিবীপতে ধৃতরাষ্্ী ! ॥১৫- ১৮ 

অন্বয় ।__তুমুলঃ সঃ ঘোষ; ( শঙ্খনাদঃ ) নতঞ্চ (আকাশ- 
মগ্ডলঞ্চ ) পুথিবীটঞ্চব অভ্যনুনাদয়ন্ ধার্তরাষ্রাণাং (ছুধ্যোধনাদীনাং) 

হ্বদয়ানি ব্যদারয়ৎ ( বিদারিতবান্ )॥ ১৯. 
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অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট। ধার্তরাষ্ট্রীন্ কপিধ্বজঃ | 
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুগ্যম্য পাগুবঃ | 

হৃধীকেশং তদা বাঁক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২৭ 

অনু ।-_আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীকে বিশেষরূপে প্রতিষ্বনিত 
করিয়! সেই তুমুল শঙ্খাঁদিবাছধ্বনি ধৃতরাস্র-পু লগণের (ও তৎপঙ্গীয় 
বীরগণের ) হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥ ১৯ 

স্বামী 1--স চ শঙ্খানাং নাঁদত্তদীয়ানাং মহাভক়ং 

জনয়ামাসেত্যাহ--স ঘোষ ইত্যদি। ধার্তরাষ্ত্ীণাং ত্বদীয়ানাং হ্বদ- 

যানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবাঁন্। কিং কুর্বান্? নভশ্চ পুথিবীঞ্চেৰ 

তুমূলোইভ্যননাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥ ১৯ 
অন্বয়ঃ |--হে মহীপতে 1 (রাজন! ), অথ ( অনন্তরং ) 

শন্্রসম্পাতে (বাণাদিক্ষেপণে) প্রবুত্তে (আরদধে ) [সতি] 

কপিধবজ: পাঁগবঃ (মজ্্নঃ ) ধার্ভরাষ্্রীন (ছুর্যোৌধনপ্রভৃতীন্ ) 

ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদযোগেন স্থিতান্) দৃষ্ী (অবলোক্য ) ধ্চঃ 

( ভ্রিলোকরিখ্যাতং গাণ্তীবং ) উদ্ম্য ( উত্তোলা ) তদাঁ হধীকেশম্ 

( ইন্দরিয়াপামীশম্ শ্রীকৃষ্ণম্) ইদং ( বক্ষামাণং) বাক্যম্ আঁ 
( কথিতবান্ )॥ ২০ | 

অনু ।-_-অনস্তর ছুর্যোধন প্রভৃতিকে যুদ্ধোদযোগে অবস্থিত 

দেখিয়া শঙ্বসম্পীতি আঁরন্ধ হইলে, কপিধবজ 'অঙ্জুন তখন ধন্তঃ 
উদ্ভোলনপূর্ধ্বক শ্রীকুষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ 

স্বামী |__এতশ্মিন্ সময়ে শ্রীরুষ্ণমঞ্জুনা বিজ্ঞাপয়াঁমাসে- 
ত্যাহ-_অথেত্য।দিভিশ্চতুর্ডিঃ শ্লোকৈঃ। অথেভি। অথানস্তরং 
ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদূষোগেন স্থিতাঁন। কপিধ্বজোইজ্জ্রনঃ ॥ ২০ 



১. শ্রীমস্গবদ্গীতা । 1 ইমং অ: 

অর্জন উবাচ । 

পেয়েরুভয়োন্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ 

যাবদেতান্নিরীক্ষে২হং যোদ্ধকামানবস্থিতান্। 

কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমন্মিন্ রণসমুগ্যামে ॥ ২২ 
যোৎুদ্য মানানবেক্ষেইহং য এতেইত্র সমাগতাঃ। 

ধরা দুর্ববদ্ধরুদ্ধে প্রিয়চিকীর্জন? ॥ ২৩ 

অন্থয়ঃ :__-অভ্ভ্রল উবাচ। হে অচ্যুত। অহং যাবৎ 

এতান্ যোদ্ধকামান্ অবস্থিতান্ নিরীক্ষে, মস্মিন্ রণসমুদ্ধমে কৈঃ 

সহ ময়া যোদবব্যম্, যুদ্ধে হুর্ব,দ্ধেঃ ধার্ভরাষ্্্ত প্রিক্চিকীর্ষবঃ যে এতে 

অত্র সমাগতাঁঃ [তান] যোতস্যমানান অহং যাবৎ অবেক্গে, 

[ তাবৎ 1 উভয়োঁঃ মপ্যে মে (মম) রথং স্থাপয় ॥ ২১--২৩ 

অনু ।-__অঙ্জু্ন বলিলেন,_-সখে কৃষ্ণ! যাবৎ জামি 

যুদ্ধকামনাঁয় উপস্থিত এই ৰীরগণকে নিরীক্ষণ করি; এই যুদ্ধাছ্যামে 

কাচাঁদিগের মহছিত আমাকে সমর করিতে হইবে, যাঁবৎ তাহা 

অবলোকন করি ; যুদ্ধে ছুর্ববদ্ধি দুর্যেযাধনের প্রিযকশ্েচ্ছু * যাহার 

এই স্থানে সমবেত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্িগণকে যাঁৰৎ আগি 

অবলোকন করি ;; তাবৎ তুমি উভয় খেনাঁর মধ্যস্থলে আমার রথ 

স্থাপন কর ॥ ২১--২৩ 

স্বামী ।__তদেব বাঁক্যমাঁহ-সেনয়োরিত্যাদি. ঘাঁব- 

দেতানিতি। নম্ত ত্বং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষ কন্তত্রাহ_-টকময়ে- 

* এই ভীন্ম তো প্রভৃতি বীরগণ যুদ্ধে দুর্য্যোধনের 
প্রিয়চিকীর্ষ-_ত।হার দর্বব,দ্ধি নিবাঁরণে নহে-_ইস্থাই তাঁৎপর্য্য। 
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সঞ্জয় উবাছ। 

এবমুক্তে! হ্বধীকেশো! গুড়ীকেশেন ভারত । 
সেনয়োরুভয়োনম্ধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্মম্ ॥ ২৪ 

ভীমদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতামূ। 

উতাচ পংর্ঘ পশ্ঠৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ 

ত্যাদি। কৈঃ সহ ময় যৌদ্ধব্ম। যোত্ম্মানানিতি। ধার্তরাষ্টুস্ত 

দুর্য্যোধনন্য প্রিয়ং কর্ত,মিচ্ছস্তে! য়ে ই সমাগতাঃ, তানহং দ্রক্ষ্যামি 
যাবৎ, তাবদুভয়োঃ সেনয়ে।ম্মধ্যে মে মম রথং স্থাপর়েত্যন্থয়ঃ ॥২১-২৩ 

অন্বয়ঃ 1---সঞ্তয়ঃ উবাচ। (হে)ভারত। হৃদ্বীকেশ: 

গুড়াকেশেন (গুড়াকা নিদ্রা, তশ্তা ঈশেন জিতনিদ্ত্েণ) 
[অঙ্জুনেন] এবম্ উদ্তঃ [ সন] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীন্মন্রোণ- 

প্রমুখতঃ সর্কেষাং চ মহীক্ষিতাং (রাজ্ঞাং)[ সম্মুখে] রথোত্তমং 

স্থাপয়িত্বা “হে পার্থ! এতান্ সমবেতান্ (যুদ্ধা মেক দ্মিম্নেৰ 

রণাজনে মিলিতাম্) কুরূন্ পশ্য* ইতি উবাচ ॥ ২৪।২৫ 

অনু |--সঞ্তায় কহিলেন,_হে ভারত! অঙ্জুন ভগবান্ 

্রীকুষ্ণতে এইরূপ বলিলে, প্রীক্চ উভয় সেনার মধ্যে ভীম্মপ্রোণ প্রমুখ 
সমুদয় রাঁজগণের সম্মুখেই তদীয় উত্তম রথ স্থাপিত করিয়া 
বলিগেন, “হে পার্থ ! যুদ্ধার্থে সমবেত ধার্তরাষ্টরগণকে দেখ ।৯1২৪।২৫ 

স্বামী |--ততঃ কিংবৃত্বম? ইত্যপেক্ষার়াং সঞ্জয় উবাচ-_ 
এবমুক্ত ইত্যাদি । গুড়াকা নির্াী তশ্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ 

অঙ্ঞুনেন এবমুক্ত: সন্। হে ভারত! হে ধৃতরাষ্র ! সেনয়োর্মধ্যে 

রখানামৃ মং রথ হৃযীকেশঃ স্থাপিতবান্। ভীন্মপ্রোণ ইতি। 



২০ শরমস্তগবদ্গীত। | [ ১ম; আঃ 

তত্রাপশ্ঠৎ স্থিতান্ পার্থ পিতনথ পিতীমহান্। 
আচা্ধ্যাম্মাতুলান্ভ্রাত্ন্ পুভ্রান্ পৌন্রান্ সখী-স্তথা। 
দশুরান্ স্থব্ধদশ্চৈব ষেনয়োরুভয়োরণপি ॥ ২৬ 

মহীক্ষিতাং রাঁজ্ঞাং চ গ্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপিয়িস্বা। হে পার্থ! 

এতাঁন্ কুরূন্ পশ্ঠেতি শ্রী 5গবাঁলবাঁচ ॥ ২৪-২৫ 

টিগ্লনী ।-_“হষীকেশশ অর্থাৎ যিনি সকলের অন্তনিহিত 

নিগুঢ অভিগ্রায় অবগত আছেন। “গুড়াকেশ” অর্থাৎ নিদ্রাবিজয়ী 

বলিয়া সর্ববিষয়ে একাস্ত সাবধান। এই দুইটি বিশেষখের তাৎপর্য 

এই যে--ভগবান্ সর্ধজীবের হ্বদয়গত অভিপ্রায় জানেন; সুতরাং 

অজ্জন যে সর্ববিষয়ে একান্ত সাবধান, তাঁভ। তাঁহার জানিতে বাকি 

নাই। তিনি জর্জঞুনের অনুরোধ রক্ষার্থ উভয় সেনার মধ্যস্থলে 

রথ স্থাপনপূর্বক কহিলেন-_-আমি যখন তোমার রথের নারথি, 

তখন আর তোমার ভয় কি? তুমি নির্ভয়ে এই সমুদয় যুদ্ধাথী 
কুরুগণকে দর্শন কর। 

২৪ শ্োকে “হধীকেশ* অর্থাৎ যিনি সর্বেন্তিয়নিয়ামক ভগবান্ 

শ্রীকষ্ণ, তিনিই ধাহাঁদের এতু ( পক্ষান্তরে নেতাও বটে) সেই 

একাস্ত ভগবদ্তক্ত পাঁগুবগণের বিজয়ে সন্দেহের গন্ধও থাকিতে 

পারে না। “অচ্যুতশ যিনি দেশকাল ও .বস্তদ্বারাঁ অবিরত; 

সুতরাং দেশকালাদির দ্বার! ধাঠার স্বূপের অন্যথা হয় না) তবে 

আর ভাঁহ।কে এবং তিনি যাঁহাদের রক্ষক তাহাদিগকে এ জগতে 

আক্রমণ করিতে কে পাবে ? ২৪-২৫ 

অন্বয়ঃ ।--অথ পাথঃ ( অঙ্জবনঃ) তত্র স্থিতান্ উভয়োরপি 



১ম; অঃ ] প্রথমোহধ্যায়: | ২১ 

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ববান্ বন্ধ নবস্থিতান্। 
কৃপয়! পরয়াবিষ্টো। বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ 

অর্ভুন উবাচ । 
দুষ্টু মান্ স্বঙ্জনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসুন্ সমবস্থিতান্। 
শী"ন্ত হম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরি শুষ্যতি । ২৮ 
সেনয়োঃ পিতন্ পিতাঁমহান্ আচাধ্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুভ্রান্ 

পৌন্রান্ তথা সখীন্ শ্বশুরান্ স্থহৃদশ্চ এব অপশ্যৎ (দৃষ্টবাঁন্) ॥ ২৬ 
তনু ।_-অনস্তুর অজ্জুন সেই স্থানে সমবেত উভয়পক্ষীয় 

সেনাতেই পিতৃব্য, পিতামহ, আঁচাধ্য, মাতুল, ত্রাঁতা, পুত্র, পৌন্র, 
সখা, শ্বশুর «বং সুহৃদ্গণকে অবলোকন করিলেন ॥ ২৬ 

স্বামী ।-_ ততঃ কিং প্রবৃত্ত মিত্যাহ_-তত্রেত্যাদি। পিত,ন্ 

পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুন্রান্ পৌন্রীনিতি ছৃষ্যোধনাদীনাং যে পুক্রাঃ 
পৌজ্রাশ্চ তানিত্যথঃ। সখীন্ শিত্রান্। কুহ্দঃ রকূতোপকা রাশ 
অপশ্যত ॥ ২৩ 

অন্বয়ঃ |--সঃ কৌন্তেয়: অবস্থিতান্ তান্ সব্বান্ বন্ধন্ 
সমীক্ষ্য (অবলোক্য) পরয়! (মহত্য।) কৃপয়া৷ আবিষ্টঃ (যুক্তঃ) বিষীদন্ 
( বিষাদং প্রাপ্র,বন্) [ সন্] ইদম্ (বক্ষ্যমাণং বচনম্ ) অব্রবীৎ ॥২৭, 

অনু।--কুস্তীনন্দন সেই সকল বন্ধুগণকে [ যুদ্ধক্ষেত্রে ] 

সমাগত দেখিয়া অতিশয় কৃপান্ছিত ও বিষাদযুক্ত হইয়া এই কথা 
বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ 

'ব।সা 1-তত্তঃ কিং কৃতবান্ ইত)াহ-- তানিতি। পেনয়ো- 
কতয়ো,-৭* সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা আ।বিষ্টঃ বিষঞঃ সন্ ইদমজ্ছুনোৎ- 
ব্রবীৎ। হহু-স্তরস্তাপ্ধস্সেকন্ত বাক্যার্থ)। আবিষ্টে। ব্যাপ্তঃ ॥ ২৭ 

আন্বগ8 1 অক্ষুনঃ উবাচ হে ক্ষষ্ধ। ইমান যুযুৎস্থন 



7 

২২ ্রীষপ্তগবন্গীত।। [ ১মঃ অঃ 

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে। 
গাণ্ডীবং অ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্তে ॥ ২৯ 

ন চ শরোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ 

( যোদ্ধ,মিচ্ছ,ন্ ) ম্বজন|ন্ সমবস্থিতাঁন্ ( একজাবস্থিতান্) হুট মম 

গাত্রাণি সীদস্তি মুখং চ পরিশুধ্যতি ॥ ২৮ 

অনু |-_অজ্জুন কহিলেন, -হে কৃষ্ণ ! যুদ্ধকাঁমনায় সমাগত 

এই সকল আত্ীয়গণকে [ রণক্ষেত্রে ] অৰস্থিত দেখিয়া! আমার 

শরীর অবপক্ধ এবং মুখ শুক্ষ হইতেছে ॥ ২৮ 

তন্বয়ঃ |-_মে (মম) শরীরে বেপথুঃ ( কম্পঃ ) রোমহধ: ৮ 

জায়তে, হস্তাৎ গাণ্ীবং [ ধনুঃ] ভ্রংসতে, (অধংপততি) ত্বক চ এব 

পরিদহাতে ॥ ২৯ 

অনু '-_-আমার শরীরে কম্প এবং রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত 

হইতে গাণ্তীব খসিয়। পড়িতেছে এবং চ্ যেন দগ্ধ হইতেছে ॥ ২৯ 

স্বামী ।-__কিমন্্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ-দৃষ্টে মানিত্যাদি যাব 

দধ্যায়সমান্তিং। হে রুষ্ঝ! যোদ্ধ,মিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ 
স্বজনান্ বন্ধুজন।ন্ দৃষ্ট! মদীরানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদস্তি 
বিশীর্ধ্যস্তে। কিঞ্চ বেপথুশ্চেতি। বেপথূঃ কম্প:। রোমহরে! 

রোমাঞ্চ; | অ্রংসতে নিপততি । পরিদহ্যতে সর্তঃ সম্তপ্যতে ॥২৮।২৯ 

অন্বয়ঃ | হে কেশব! অবস্থাতুং চন শক মি, মে মনশ্চ 

ভ্রমতি ইব, বিপরীতানি (বামনেত্রক্ফুরণাঁদীনি অনিষ্টসথচকানি ) 
নিমিত্তাঁন চ পশ্যামম ॥ ৩* 

'অন্কু হে কেশব! আমি আর থাকিতে পাঁরিতেছি না, 



১মঃ অং] গ্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | ২৩ 

ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত! স্বজনমাহবে । 

ন কাঙ্কে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থখানি চ॥ ৩১ 

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কি ভোঁগৈজাঁবিতেন বা । 

যেষামর্থে কাঁঙিকষিতং নে! রাজ্যং ভোগাঃ ম্খানি চ 1৩২ 
আমার চিত্ত চঞ্চল হইতেছে, আমি অমঙ্গলম্চক দুলক্ষিণ নকল 
দেখিতে পাইতেছি ॥ ৩০ 

স্ব।মী।_-অপি চ ন শক্কোমীত্যাদি। বিপরীতানি ৷ 

নিমিস্কানি অনিষ্টক্কচকাঁনি পশ্টামি ॥ ৩ৎ 

অন্বয়ঃ |-্হে কৃষ্ণ! আহবে (রণে) ম্বজনং হত্বা শ্রেয়: 

(মঙগলং) ন চ পশ্তামি; [অংং] বিজয়ং ন কাকে, রাঁজ্যং চ 
স্থখানি চন [কাজে ]॥ ৩১ 

অনু ।-_সমরে স্বজনগণকে নিহত করিয়া মঙ্গল দেখিতেছি 

না। হে কৃষ্চ! আমি জয়, রাজ্য বা স্থথ কিছুই চাহি না ॥ ৩১ 

স্বামী ।--কিঞ্চ ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে ্জজনং হত্বা 

শ্রেয়ং ফলং ন পশ্যামি | বিজয়াদিকং ফলং কিংন পশ্ঠসীতি চেঙ, 
তঞ্জাহ- ন কাঁজ্ষ ইতি ॥ ৩১ 

টিপ্লনী 1--্বজন বধ করিয়! ত আমি কিছুমাত্র ফল দেখি 
না| যদি ৰল-_ব্জয়জনিত নির্মান যশই ইহার ফল, পরস্ত রাজ্য- 

লাভ ও তজ্জনিত সুখ আছে, তাই বলিতেছি “ন কাজে" 

ইত্যাদি। অর্থাৎ যখন রাঁজ্যলিপ্পা প্রভৃতি আঁমার নাই, তখন 
আচার্যার্দ গুরুজন ও আত্মীয়গণকে বধ করি কেন? ৩১ 

অন্য়ঃ |--হে গোবিন্দ! বেষাম্ অর্থে নঃ ( অন্মাকং ) 

রাজাং ভোগাঃ হুখাঁনি চ কাজ্চিতম্, ইমে তে আচার্ধ্যাঃ, পিতরঃ 

পুরা) তথা এব চ পিতামহাঃ, মাতুলাঁঃ, শ্বশুরাঃ, পৌন্রা শ্তালা: 



২৪ আমগ্তগবদ্গাতা | [ ১মঃ অঃ 

ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত। ধনানি চ। 
আচার্ধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তঘৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ 
মাতৃল।ঃ শ্বশুরা; পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ষিনস্তথ! | 
এতান্ ন হস্তুমিচ্ছামি স্রতোহপি মধুসুদন ॥ ৩৪ 
অপি ভ্রেলোক্যরাজ্যস্ত ভেতোঃ কিন্ন, মহীরুতে । 
নিহত্য ধা্ভরাষ্ট্রীন্ নঃ ক! প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ 

তথা সম্থন্ধনঃ ধনাঁনি প্রাশান্ চ ত্যন্তা (প্রাণাদীনা ত্যাগং 

স্বীকৃত্য ) যুদ্ধে অবস্থিতাঁ:, [ অত এব] নঃ ( অশ্বাকং ) রাঁজ্যেন 

কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা! কিং? হে মধুস্থদন  মজীকৃতে 

( পৃথিবীনিমিত্তং ) কিংনু ভ্রৈলোক্যরাজ্যস্ত হেতোঁঃ অপি, দ্ুতঃ 
( অন্মান্ মারয়ত: ) অপি এতাঁন্ ন হন্তমিচ্ছাঁমি, হে জনা্দন 

ধার্ভরাষ্টান্ (ছুর্য্োধনাঁদীন্) নিহত্য ( মারয়িত্বাঁ) নঃ ( অন্ম/কং) 
কা প্রীতি: স্তাৎ ॥ ৩২-_-৩৫ | 

অনু |- হে গোবিন! যাঁহাদের জন্ত রাজ্য, ভোগ্যপদার্থ 

এবং সুখ আমাদের আকাঁক্ষণীয়, সেই আচার্য্য, পিতৃবা, পুত্র, 
পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌন্র, শ্তালক এবং কুটুম্বগণ, ধন ও প্রাণ 
বিসঙ্জন দিতে কৃতসঙ্ল্প হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন; 

অতএব আমাদের রাজ্যেই ব! কাঁজ কি, স্ুখভোগেই বা কাঁজ কি, 
জীবনেই বা! কাজ কি? হে মধূস্দন! ইহার! আমাদিগকে বধ 
করিলেও, আমি-_পৃথিবীর কথা দূরে থাঁকুক, ব্রিভূবন-রাঁজ্ের 

জন্যও ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না; ধৃতরা্রপুত্রগণকে 

নিহত করিয়। আমাদের কি সখ হইবে? ॥ ৩২৩৪ 
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পাপমেবাশ্রয়েদক্মান হুত্বৈতাণাঁততায়িনঃ | 
তন্মান্নার্হ। বয়ং হস্তং ধার্তরা্্ান্ স্বধান্ধবান্। 
স্বজনং ছি কথং হত সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ 
স্বামী ।---এতদেব প্রপঞ্চমতি কিং নে রাঁজ্যেন ইত্যাদি-- 

সার্দদবয়েন ত ইম ইতি। যদর্থমল্মরকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং, 

তে এতে প্রাণধনাঁনি ত্যন্ক! ত্যাগমঙ্গীক্কত্য যুদ্ধার্থমবন্থিতাঁঃ। 

অত্তঃ কিমম্মীকং রাজ্যাদ্রিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ | নম যদি কৃপয়া 

ত্বমেতান ন হংনি, তহি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিধ্যন্ত্যেব, 
অতত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুজ্ফেতি তত্রাহ_-এতান্তি দি 

সার্জেন। স্মতোহপি অন্মান্ মারয়তোছপি এান্। অপীতি। 

ত্রেলোক্যবীজ্যস্তাপি হেতোঃ তৎ্প্রাপ্ত্যর্থমপি হস্কং নেচ্ছামি) 

কিং পুনর্শমহীমাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থ: ॥ ৩২--৩৫ 

টিপ্লনী ।-_এই সংসারে নিতান্ত হৃদয়্ীন ও একান্ত শবার্থ- 
পর ( আপনারই সুখ যাহারা চাঁয় তাদৃশ) ব্যক্তিই আত্মীয় স্বজনকে 

বঞ্চিত করিয়া] নিজে বিষয়স্খ ভোগ করিতে চায়; কিন্তু তাহাতে 

অনেকেরই ভাগ্যে হুখলাভ না হইয়া তৎপরিবর্তে ছুঃখই ঘটিয়। 

থাকে । মাধারা হৃ'য়বান্ বিবেকী, তাহারা আত্মীয় স্বজনগিগকে 

স্থথী করিয়া স্বয়ং সুখী হন; সেইজন্য আজ মহাত্মা! অঞ্জনের জ্ঞাতি 

ও স্বজনগণকে নিহত করিয়। রাজ্যভোগে বিরাগ জন্মিল। ৩২৩৫ 

অন্বয়ঃ |-_-এতান্ আততায়িনঃ হত্ব। অস্মান্ পাপম্ এব 

'আশ্রয়েৎ। তম্মাৎ্ স্ববান্ধব।ন্ ধার্তরাষ্ট্রন্ বয়ং হস্তং ন অহ্াঃ 

(সম্থাঃ)) হে মাধব ! হি (যন্ম!ৎ) ম্বজনং হত্ব। কথং স্খিনঃ 

স্যাম ( ভবেম )॥ ৩৬ 

্ 
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অনু ।--[ ইহার! অ।ততায়ী; তথাপি] এই আততায়ী- 
ধিগকে বধ করিলে পাপই আমাদিগকে আশ্রপ্ন করিবে; অতএব 

আমরা ছু্যোধন প্রভৃতি জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করিতে পারিৰ না) 

হে মাধব! এই স্বজনবর্গকে নিহত করিয়া আমর! কিরূপে সুখী 
হইতে পারিব ? ৩৬ 

স্বামী |-__নছগ চ "অগ্রিদো গরদশ্চৈব শম্ত্রপাণির্ধনাপহঃ | 

ক্ষেত্রদারাপহারী চ ফড়েতে হাততায়িনঃ” ॥ ইতি ম্মরণাদগ্রি- 

দাহাঁদিভিঃ ষড়ভিহে তুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ; আততায়িনাঞ্চ 

বধো যুক্ত এব, *আততায়িনমায়ান্তং হম্থাদেবাবিচারয়ন্। 

নাততায়িবধে দে!ষে হন্তর্ভৰতি কম্চন” ॥ ইতি বচনাৎ। তত্রাহ-_ 
পাঁপমেবেত্যাদি সেন । “অ|তহারিনমায়ান্তম ইত্যাদিকমর্থশান্রং 

তচ্চ ধর্মমণ।স্্াত, হূর্বধলমূ। যথোক্ং যাজবন্ধ্যেন,_+স্থৃত্যোবিরিরোধে 

্টায়স্ক বলবান্ ব্যবহারত: | অর্থশান্ত্রা্চ বলবদ্ধন্দশাস্বমিতি 

স্থিতি: 1৮ ইতি । ভন্মাদাতত।ঘ্নিনামপি এতেষামাচারধ্যাদীনাং 

বখেহস্মাকং পাঁপমেৰ ভবেৎ অন্তায্যত্বাৎ অধর্দ্যত্বাচ্চেতদ্বধস্থ | 

অযুত্র চেহ বান সুখং শাদিত্যাহ-- স্বজনং হীতি ॥ ৩৬ 

টিপ্পনী ।__ দূর্যোধন প্রভৃতি আমাঁদের আততায়ী ; কারণ 
উহার অগ্নি বিষ গ্রভৃতির প্রয়োগে আমাদিগকে বহুকাল হইতে 

বিনষ্ট করিবার প্রয়ান পাইয়াছে। শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে-- 

আততায়িগণকে বধ করিবে ; তাহাতে বধজন্ত পাপ হইবে না। 

পরন্ক শাপ্থের এই বিধানটি লৌকিক ইষ্ট সাধনেরই উদ্দেশে 

ব্যবস্থাপিত হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থাটি অর্থশান্ত-সন্মত। কিন্তু 

“মা! হিংস্তাঁ সর্বা ভূতাঁনি'কোঁন ভূতেরই ছিংসা করিবে না 

এই বেদবাঁকা পারলৌকিক হিতসাধক-_ধর্্শান্তর। অর্থশান্জ ও ধর্ম 
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য্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোৌভোপহুতচেতনঃ | 

কুলক্ষয়কৃতং দোধং মিত্রত্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ 

কথং ন জ্বেয়মম্মীভিঃ পাঁপাঁদন্যন্নিবন্তিতুম্। 

কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যান্তিজ্ঘনার্দন ॥ ৩৮ 

কুলক্ষয়ে গ্রণশ্যন্তি কুলধন্মাঃ সনাতনাঃ। 

ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎন্মমধ্মোহভিভবত্যু ত ॥ ৩৯ 

শান্ত, এতদুভয়ের মধ্যে ধর্মশাক্্ের নিদেশই প/রলৌকিক শুভকাঁমী 

ব্যক্তির নিকট বলবাঁন্; অতএব দুধ্যে।ধনাঁদি আততামী হইলেও 

তাহাদিগকে বধ করিলে আমাদের পাঁপই হইবে । বিশেষতঃ এই 

যুদ্ধে কেবল দুর্যোঁধনাদিকেই বধ করিতে হইবে এমন নহে । তাহার 

মহায়তাকারী আচার্য পিতামহ পিতৃব্যাদি গুরুজনও আছেন। 

অতএব এই কুলক্ষয়কর গুরুজনসংহাঁরক যুদ্ধে গ্রয়ো জন নাই ॥ ৩৬ 

অন্বয়ঃ 1--€হ জনার্দন ! যদ্চপি এতে লোভোপহতচেতসঃ 

[সন্তঃ] কুলক্ষয়কুতং দোষং মিত্রজে।হে ( মিত্রগিঘাংসায়াং ) পাতকং 

চন পশ্যন্তি, [ তথাপি] কুলক্ষয়কুতদোষং প্রপশ্তান্তিঃ অল্মাভিঃ 

অন্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুং কখং ন জ্ঞেয়মূ ॥ ৩৭। ৩০ 

অনু ।-_--হে জনাদদন! যদিও ইহারা লোভে হতজ্ঞান 

হইয়া বংশনাশ কৃত দোষ ও মিত্রহিংলাজনিত গাতক দেখিতেছে 

না,[ কিন্ত] আমরা কুলক্ষমজনিত দোষ দেখিয়।ও এই পাপ 

হইতে কেন ন! নিবৃত্ত হইব? ॥ ৩৭ 1৩৮ 

অন্বয়ঃ |--কুলক্ষয়ে সতি ]সনাতনাঃ (পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ) 

কুলধন্থা: প্রণশ্ত্তি ) ধন্মে নষ্টে [ সতি ] অধন্মঃ কৃত্মম্ উত (অপি) 

কুজমৃঅভিভবতি (ব্যাপ্পো তি, অভিভবং প্রাপয়তীত্যর্থঃ )॥ ৩৯ 
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অনু।_াযদি বল কুলক্ষয়ে দোষ কি? তহুত্তরে 
বলিতেছি, ]--কুলক্ষয্ হইলে সনাতন কুলধন্শ নষ্ট হয়; ধর্ম নষ্ট 

হইলে অধন্ম [ অবশিষ্ট ] সমুদায় কুলকে অভিভূত করে ॥ ৩৯ 
স্বামী |-_নম্থ চৈতেষাম্পি বন্ধুবধদোষে সমানে যঘৈবৈতে 

বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্তৃস্তে, তখৈব ভবানপি প্রবর্ততাং, 

কিমনেন বিষা-দনেত্যত আহ-যগ্যপীতি দ্বাভ্যাম। রাঁজ্যলোভে- 

 নোপহতং ভ্রষ্টবিবেকৎ চেতো যেষাং তে এতে ছুর্যোধনাদয়ো 

যদ্চপি দোষং ন পশ্যন্তি কখমিতি তথাপি অস্মাভির্দেষং প্রপশ্প্তি- 

রম্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুং কথং ন জেয়ং, নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ 

কর্তব্যেত্যর্থঃ। তমেব দোঁষং দর্শয়তি--কুলক্ষয় হত্যাদি। সনা- 

তনা; পরম্পগ্নগ্রাপ্তাঃ উত অপি অবশিষ্টং কৃত্শ্নমপি কুলম্ 

অধর্দোহতিভবতি, ব্যাঞ্সো তীত্যর্থ; ॥ ৩৭৩৯ 

টিপ্পনী ।-_যদি বল, আত্মীয় বন্ধুগণের বধজনিত পাপ ত 
উভয় পক্ষেই আছে,--উহারা৪ ত সেই পাঁপ স্বীকার করিয়াই 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে--উহাদের চিত্তে ত কিছুমাত্র বিষাদ জন্মে 

নাই--তবে তুমিই বা কেন এরূপ বলিতেছ? সেইজন্য 

অজ্ীন বলিতেছেন-উহাদের চিত্ত লোভের বশীভূত হওয়ায় 
উহ্বারা কুলক্ষয় কৃত দোঁষ ও স্বজনদ্রোহ জন্য পাপ বুঝিতে 

গারিতেছে না-উহারা না জানিয়াই অজ্ঞানজন্য পাপাহুষ্ঠান 

করিতেছে। আর আমি? আমি ত বেশ বুঝিতেই পারিতেছি 

যে, কুলক্ষয় হইলে আমরা ইহলোঁকে কদাঁচ সুখী হইতে পাক্সিব 
না--আচার্ধ্যদিবধে যে পাঁপ জদ্মিবে, তাহাতে পরলোকও 

বিনষ্ট হইবে । এই যুদ্ধে ইহলোক এবং পরলোঁক--উভয় 
লোকেই যখন শ্রেক্ঃ নাই, তখন এ যুদ্ধে প্রয়োজন নাই-_নিবৃদ্ধ 
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অধর্্মীভিভবাৎ কৃষ্ণ প্র্ষ্যস্তি কুলক্তরিয়ঃ | 
স্ত্রীযু ছুষ্টাস্থ বাঞ্চের জায়তে বর্ণপন্করঃ ॥ ৪৭ 
 মঙ্করো নরকাঁয়ৈব কুলক্ানাং কুলস্ত চ। 
পতন্তি পিতরো স্ব্ষাং লুণ্ডপিত্োদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ 

থাকাই আমার উচিত-.এই বলিয়া অতঃপর কুলক্ষয়ের দোষ 

কীর্তন করিতেছেন ॥ ৩৭--৩৯ 

অন্বয়ঃ ।---হে কৃষ্ণ ! অধন্মাভিভবাৎ কুলজ্তিসঃ গ্রদুষ্যত্তি 

(নষ্টচরিত্রা ভবস্তি)। হে বার্ষেয়। (বুষ্কিবংশোস্তব 1) স্রীযু 

ুষ্টাম্্র[ সভীষু] বর্ণসক্করঃ জায়তে ॥ ৪৭ 

অনু ।--হে রুষ্ণ! অধর্দের গ্রাহুর্ভ।ব হইলে, তাহ হইতে 

কুলদ্বীগণ বভিচারিণী হয়। হে বৃষ্কিবংশোদ্ভব ! ্ত্ীগণ চরিত্রজষ্টা 

হইলে বর্ণনন্কর উৎপন্ন হুপ্ন ॥ ৪ 

স্ব(মী। --ততশ্চ অধন্মাভিভ বাদিত]াদি ॥ ৪ 

অন্বয়ঃ |-_সন্করঃ ( বর্ণসঙ্করঃ) কুলত্ব নাং ( কুলনাশকা নাং) 

কুলন্ত চ নরকাঁয় এব [ভবতি]); এষাং লুপ্তপিখ্োদকক্ষিয়াঃ 

(লুপ্তাঃ শিপ্তোদকক্রিয়াঃ শ্রান্ধতর্পণাঁদিকাঃ হযেষাং তে) 

পিতরঃ পতন্তি হি ( অধোগচ্ছন্ত্যেব )॥ ৪১ 

অনু ।-__কুলহস্ত!দিগের এবং কুলের নরকভোগের নিমিত্তই 

বর্থসঙ্কর হুইয়। থাকে । ইহ'দের পিতৃপিভামহগণ পিগড ও ভর্পণো- 

দকের লোপহেতু নিশ্চয়ই পতিত হইয়া থাঁকে ॥ ৪১ 

স্বামী ।--এবং সতি স্ধর ইত্যাদি । এবাং কুলম্ব!নাং পিতরঃ 

পতস্তি, হি যন্মাৎ লুপ্তাঃ পিগ্োরকক্রিঘাঃ যেষাং তে তথ! ॥ ৪১ 

টিপ্পনী |__ন্বামীর অভাবে বা অন্য কোন বৈধকারণে তদীয় 
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পত্বীর গর্ভে অপত্যোত্পাদন খাস্ত্রের অন্থমোদিত মছে। এই- 

রূপে উৎপন্ন পুত্রকে ক্ষেত্রঙ্গ পৃত্র রনে। শ্রাস্্রান্থুপারে ক্ষেত্র 

ঘুর ক্ষেত্র স্বামীরই হইযু। থাকে--উৎপদকের নহে। ক্ষেত্রজঃপুত্র 
দ্বিবিধ; অস্ভুলোমজ ও গু তিলো।মজ। প্রাঙ্গণাঁদি উচ্চবংশ হইতে 

ক্ষলিয়াদি নিয়তর বর্ণের রয়ণীগণের গর্তে উৎপন্ন সম্তানদিগকে 

অন্থলোমজ "গার নিম্নতর বা নি্নতম বণের পুরুষ হইতে উচ্চতর 

র। উচ্চতম বর্ণের রমণীর গর্জে জাত»স্তানগণকে প্রতভিলোমজ বল। 

হয়। ম্ব।মী বা অন্ডিভবকের নিদ্বোগানলারে অনুলোমজ নেত্রজ 

পুত্র শাতির অপেক্ষা নীচবর্ণ হয় না। এই সকলস্থলে তাদৃশ 
পুত্রঘ!র! দ্তিপুরুষগণের পিতোঁদকক্রিয়। কোনরূপ ব্যাঘাত প্রা্ধ 

হয় না। স্বং অঞ্জুন প্রভৃতিই ইহ।র প্ররুষ্ট উদ্বাহরণ। তাহার! 
পঞ্চভ্রীতাই মহারাজ পাওর ক্ষেত্রজ পুত্র; অতএব আপাতদৃষ্টিতে 

এস্কলে অঞ্জনের ঈদৃশ আশঙ্কার ফোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় 
ন|। পরন্ধ নিয়োগব্যতীত কেবল ইন্দ্রিয় লালণার বশবর্তিনী হইয়া 

যদি পতিবিরহিতা৷ ন!য়ীগণ পুকরুষাস্তর সংসর্গের কমন! করেন, 

অর্থাৎ স্বেচ্ছাঁচারিণী হইয়া-যদৃচ্ছাবিহারাহরাগিণী হুইয়া_ 

গুরুজনের নিমোগের অপেক্ষা না রাখেন এবং শান্্রবিধির অব+ 

মাননা করিয়া সম্তান প্রসব করেন, তবে সেই সন্তান নিশ্চয়ই বর্ণ- 
সঙ্কর বলিয়া পরিগণিত হইবে; তাহার প্রদত্ত পিগড ও তর্পণাপ্দ 

পিতৃপুরুষগণের কদাচ গ্রহণীয় হইতে পারিবে না। অঙ্ছ্নের 
ইহাই গুরুতর আশঙ্ক!। কুলক্ষয়ে এইরূপে কুলনারীগণ জারজ 

সন্তান প্রসব করিয়| ঝুলকে অধ:পাতিত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 

আপনারা নিররগামিনী ভইবে । ইদৃশ ব্যাপার চিন্তা করিতে 

গেলে সত্যই চিদ্ব অবসন্ন হইয়া পড়ে ॥ ৪১ 
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দোষৈরেতৈঃ কুলক্ানাং বর্ণসস্করকারকৈঃ | 
উৎসা্যন্তে জাতিধর্্মাঃ কুলধর্ন্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ 
উ্পন্ন-কুলধর্্দাণ।ং মনুষ্যাণাং জনার্দিন | 
নরকে নিয়তং বাসে ভব্তীত্যনুণুশ্রুম ॥ ৪৩ 

অন্থয়ঃ 1__কুলস্সানাং বর্ণসঙ্করকারটকৈঃ এতৈঃ দোঁষৈঃ 

শাশ্বতাঃ ( চিরন্তনাঃ ) জাতিধন্মীঃ ( বগধল্মাঃ ) কুলধর্মমাশ্চ 

উৎ্সান্থন্তে (লুপ্যন্তে )॥ ৪২ 
অনু |-_-কুলবিনাশকদিগের এই সকল বর্ণসন্করকারক 

দে]ষে চিরন্তন জাঁতিধন্ম ও কুলধন্ম সকলই বিনই হইয়] যায় ॥ ৪২ 

স্বামী ।-_-উত্তদোষমুপসংহরতি--দোধৈরিতি দ্বাভ্যামূ। 

উৎসাগ্যন্তে লুপ্যস্তে | জাতিধর্লাঃ বর্ণধর্ম।ঃ, কুলধন্মাস্চেতি চকার।- 
দাশ্রমধশ্মীদযোহপি গৃহস্তে ॥ ৪২ 

টিপ্লনী |_-+ইহার করণ এই যে, এ সকল সম্কর সন্তান 

থে বংশের সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইরে সেই বংশের আচার 

পদ্ধতি সকল এবং কুলধম্মীদিতে জ্ঞান লাভ করিতে পাঁরে না বলিয়া 

আচারত্রষ্ট ও মূর্থ হয়; সুতরাং ভাহাদের দ্বার! বণশ্রম ধর্মাদি 
এককালে বিলুপ্ত হইয় যায় ॥ ৪২ 

অন্থয়ঃ ।-_-হে জনাদ্দিন! উৎ্সন্নকুলধন্মাণাং ( প্রনষ্টকুল- 

ধন্মাণ!ং) ম্ষ্যাণ!ং নরকে নিম্ন তং বাঁপঃ ভবতি ইতি [আচাধ্যাদি- 

মুখাং 1 অনুশ্ুশ্রন (বন্ধ শ্রু তবস্তঃ )॥ ৪৩ 

অনু ।__হে অনাদ্দন! যাহাদের কুলধর্ম বিনষ্ট হয়, সেই 
কল লে!কের শিয়ত নরকে বাস হইয়া থাকে ; ইঠ1 আমরা [ বুদ্ধ 

পরম্পরায় | শবণ করিয়াছি ॥ ৪৩ ৃ 
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আছো বত মহত পাপং কর্তং ব্যবপিতা বয়মূ। 
যদ্রেজাহখলোভেন হস্তং স্বজনযুছাতাঃ ॥ ৪৪ 

স্বামী |--উৎসন্ধেতি । উৎসন্নঃ কুলধর্্ময যেঘামিতি 

উৎসন্পজাতিধর্মাদীনা মপুযুপ লক্ষণম্। অনশুস্রম শ্রতবস্তো বয়ম্। 

“প্রায়শ্চিততমকুর্বাগাঁঃ পাঁপেু লিরত। নরাঃ।  অপশ্চাত্ত।পিমঃ 
পাপাঁৎ নিরয়ান্ যাভ্তি দারুণ।ন্ ॥” ইত্যা।দিবচনেত্াঃ ॥ ৪৩ 

টিপ্পনী |__বংশে সঙ্কর সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহাদের 
সর্ববিষয়ে কুলধর্মে ৪ 'আচারপদ্জতিপ্রভৃতিতে অজ্ঞত।নিবন্ধন 

প্রায়শ্চিদ্ধাদি ঠিত্কর ৪ পরম পরিশুদ্ধি সম্পাদক কার্যোর 

অলষ্ঠান দ্বাবা বংশগভ দোষ মঅপনোদন করিতে না পারায়, 

ভাহারা উত্তরোত্তর বংশানক্রযে অধে।গতি প্রাপ হইয়া থাকে । 

আব।র ভাহ।দের পূর্বপুরুষগণের৭ প্রেতত্ব নিরাকৃত হইতে 
পারে ন!; কারণ, গাঁহাঁতে তাহাদের প্রেতত্ব দূরীভভত হইতে পারে 
তাচাতেও ভাঙার! অনভিজ্ঞ ॥ 9৩ 

অন্বয়ঃ |-_অহে! বত (হা কষ্টম) বয়ং মহৎ প।পং কর্তুং 

বাবলিতাঃঃ যৎ (যস্মাৎ্) রাজা স্বখলোভেন স্বজনং হস্তম্ উদ্যতাঃ ॥৪ 7 

অনু |-_হাঁয়! আমরা মহাপাপ-জনক কাধ্য করিবার জন্য 

কৃতনিশ্চয় হইয়।ছি; কারণ, আমর! রাজ্াস্খ-লোভে ম্বজনবধে 

উদ্ধত হইয়াঁছি ॥ ৪৪ 

স্বামী |-বন্ধুব্ধধ্যবসায়েন সন্তপ্মান আহ্-- অহো 

বতেত্যাদি। স্বজনং হন্তমুদ্যতাঁ ইভি, যৎ এতন্মহৎ্থ পাপং কর্ত- 

মধাব্সাঁয়ং কৃতবন্কে। বয়মূ, অহ! বত মহৎ কষ্টমিত্যর্থ;ঃ ॥ ৪৪ 



১মঃ অঃ] প্রথমোহধ্যায়ঃ | সঃ 

যদি মামপ্রতীকরমশস্ত্রং শন্ত্রপাঁণয়ঃ! 

ধ্তরাস্ত্রী রণে হনুযন্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ 

অন্বয়ঃ |--যদি শঙ্্রপাণরঃ ( ধৃতায়ুধ।ঃ ) ধার্তরাষ্্াঃ 

( দুর্যযেধনাদয়ঃ) অপ্রতীকারম্ (প্রতীকারবিমুখম্ ) অশস্ত্রং মাং রণে 

হম্গযুঃ (হনিষ্যন্তি) তৎ মে ক্ষেমতরম্ (অত্যস্তং হিতম্) ভবেৎ ॥ ৪৫ 

আনু |---আমাকে প্রতীকারপরাজুখ ও অন্্রশস্বিহীন 

দেখিয়া যদি শস্ধারা ধৃতবাষ্ পুত্রগণ আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহতও 

করে, তবে তাহাও আমার হিতকর হইবে ॥ ৪৫ 

স্ব'মী |_-এবং সন্ভপ্তঃ মন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ 

খাদ মামঠাদি। অকৃতগ্রতীকারং তৃষ্ধীমুপবিষ্টং মাং যাঁদ 

হনিষন্তি তঠি তদ্ধননং মথ ক্ষেমতরং অত্যন্ত হিতং ভবেৎ 

পাঁপানিষ্পাস্তঃ ॥ ৪৫ 

টিপ্নী |-_খই একটিতে আতায়িদিগকে »ম্মুখে 
দেখিয়াও ধশ্মক্ষেত্র মাহাজ্মে শ্বত।বতঃ ধন্দপরায়ণ মহাঈুভব অর্জ্ু- 

নের শির্ষেদের পরাঁকাষ্ট। প্রদর্শিত হইল কেহ অপকার করিলে 

অপরুত ব্যক্তি যদি ক্রোধ ব| বিদ্বেষবুদ্ধির বশবত্তী হইয়া অপকার- 

কারীর আনষ্ট দাধন করে, তাহার নাম প্রতীকার। পাগুবগণ 

নানারূপে দুর্যযোধনাঁদি দ্বার] অণকৃত হইয়াছেন, তথাপি স্বভাবতঃ 

ন্দপ্রাণ অঙ্জুন অধুনা তাহ।দের অপকার খা বৈরগাধনে বিমুখ । 

তিনি মনে করিতেছেন, ফদিও আসি কুলগয়সাধক এই যুদ্ধে 

পর।জুখ হইয়। শ্ত ত্যাগ কর, তখ।পি প্রতিণগগণ কধাচ সমরে 

বিমুখ হইবে না) তাঁহারা আমাকে সমরবিমুখ দেখিয়া সহজেই 
আমাকে বধ করিবে । আমি নিহত হইলে এই কুলক্ষয় ঘটিতে 
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সঞ্জয় উবাচ । 

এবমুক্তজ্জু'নঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ | 
(বস্থজ্য মশরং গাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ ৪১ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাংম্র্যাং সংহিতায়।ং বৈয়াসিক্যাং ভীম 
পর্ববণি শ্রীমন্তগবদ্গীতাঁক্থপনিষংস্ত ব্রক্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে 

| শ্রীকষ্ণজ্জ,নদংবাদে অজ্,নবিষাদযোগো! 
নাম প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১ 

পারিবে না অন্তত; আমা হইতে যত প্র।ণীর হত্যা ঘটিতে 

গারিত, তাহা ঘটবে ন।; সুভরাঁং এই বিষম কুপক্ষযজনিত দোঁষ 

কিয়ৎপরিমাণেএ নিবারিত হইতে পারে; অতএব আমার 

প্রাণত্যাগ অনে কাংশে শ্রেযস্কর ও স্পৃহণীয় ॥ ৪; 
অন্বয়ঃ 1- _সঙ্জ্ উবাচ। অজ্জুনঃ এবম্ উত্ত1 সংখ্যে 

( যুদ্ধে ) সখরং চাপং ( ধন্ঃ গাশীবং )৯বিস্যজ্য ( পরিত্যজ্য ) 

শোকসংবিগ্রমানসঃ € শোঁকাকুলচিতবৃত্তিঃ ) [ সন্] রথোপস্থে 

( রথমধ্যে ) উপাবিশৎ (উপবিষ্টঃ) ॥ ৩৬ 

স্বামী |-_সঞ্জগ্ন বলিলেন,-ধনঞ্জয় এইরূপ বলিয়া খর ও 

শরাঁদন ( গাণ্ীবধন্ঃ) পরিত্যাগপৃর্বক শোকাকুলচিত্তে রথমধ্যে 
উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬ 

প্রথম অধ্য।য় সমাপ্ত ॥ ১ 

স্বামী ।--ততং কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং মঞ্জীয় উবাচ-- 
এবমুক্ষেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্তোপরি উপাঁবিশৎ 

উপবিবেশ। শোঁকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যন্যঃ সঃ 19 

ইতি শ্রুমত্তগবদ্গীতাদাং স্বামিকতটাকায়!ং প্রথমোহ্ধ্যারঃ॥ ১ 
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সপ্তায় উবাঁচ। 

তং তথ। কৃপয়!বিষ্টমশ্রুপপূর্ণাকুলেক্ষণম্ । 
নিষীদন্তমিদং বাঁকামুবাচ মধুসুদনঃ ॥ ১ 

আন্বয়ঃ 1-__সগ্ুয়ঃ উবাচ। মধুস্থদনঃ তথা রুপয্া আবিষ্টম 

অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং বিধীগন্তং ত৭( অঙ্ুনম্) ইদং বাঁক্যম্ উবাচ ॥ ১ 

অনু ।- সঞ্চয় কগিলে”_তখন ভগবান্ বান্তুদেব এইরূপ 
কৃপাবিষ্ট অশ্রুপৃণনেত্র বিষগ্রবদন অজ্জুনকে বলিতে লাগিলেন ॥১ 

স্বামী ।---ছিতীয়ে শেক দন্তগুমজ্ঞুনং ত্রদ্ষবিদ্যয়া। গ্রতি- 
বোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিত প্রজ্ঞস্ত লক্ষণম্ ॥* ততঃ কিংবুত্তমিত্যপেক্ষায়াং 

সঞ্জয় উবাচ--তং তখেত)দি। অশ্রভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে য্ত 

তং তথা, উক্তপ্রকারেণ বিষীদস্তমঞ্জ,নং প্রতি মধুন্থদনঃ ইদং 
বাক্যমুবট ॥ ৯ 

টিপ্পনী |-_-কপা--মমত|নিবন্ধন চিত্তের ভাবাবিশেষ অর্থাৎ 

শ্বেত; আর ন্সেহের বিষয়ীভূত স্বজনবিচ্ছেদের আশঙ্কায় চিত্তের 

ব্যাকুলতার নম বিষাদ; অতএব এতদুভয়ের দ্বারা অঞ্ভনের চিপ 
আক্রান্ত হওয়ায় তিনি ব্যাকুল হইয়া অশ্রু বিসজ্জন করিতেছেন । 

এখানে “মধুস্থদন” এই পদের সার্থকতা এই যে--ভগবান্ 

অঞ্জুনর আ্মবিস্বতিজনক মহামোহরূপ মধুনৈত্যকে মাত্মবোধ- 

রূপ অস্ত্র রা নিহত করিলেন; পক্ষান্তরে মহামনম্বী নঞ্জয় রাজ! 

ধৃতরাষ্ত্রকে স্কেতে ইহাই জ্ঞাগন করিলেন যে__-ভগবান্ 
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শ্রীভগবানুবাচ। 

কুতত্ত্। কশ্মলমিদং বিষমে মধুপস্থিতম্। 

 অনার্ধ্যজু্টমন্র্গ মকীর্তিকরমজ্জুন ॥ ২ 
ছুষ্টদলনকারী, আর আপনার পুন্তরগণ মুন্তিমান্ পাপ; অর্জ,নদ্থারা 

ভগবান্ তাহাদিগকে নিহত করিয়া ধর্্মসংস্থাপন করিবেন । অতএব 
অঞ্জুন-বিগাদে আপনার আনন্দের কোন কারণ নাই ॥ ১ 

অন্বয়ঃ |--শ্রীভগবান্ উবাচ। হে অঙ্ুন! বিষমে 

( এতাদৃশবিপৎকালে ) কুতঃ ( কন্ম।ৎ ) ইদম্ অনাধ্যজুষ্টম্ 
( অন।য়)চরিতম.). অস্বগ্যম্ (অধন্ধ্যম্ ) অকীর্টিকরম্ ( অযশস্করং ) 

কশ্মলং ( মোহঃ) ত্ব। (ত্বাং) সমুপন্থিতম্ ॥ ২ ূ 
অনু ।__শ্রীভগবান্ কহিলেন,--হে অঙ্জুন! এই বিষম 

সঙ্কট কেন তোমার এই অন।ধ্যসেবিত স্বর্গ প্রতিষেধক অকীর্তিকর 
মোহ উপস্থিত হইল? ২ 

স্বামী .__তদেব বাক্যমাহ-- শ্রাভগবান্বাচ কুত ইতি। 

কুতো। হেতোন্থা ত্ব|ং বিষনে মঞ্চটে ইদং কশ্মলমুপস্থিত ন্ অয়ং মোহ 

গাখঃ, ঘত আধৈরসেবিতম্, অন্বগ্যম্ অধর্শ্যমূ, অশস্বরঞ্চ ॥ ২ 

টিপ্পনী। --“অনাধাজুষ্টা) এই পদের অর্থ-_যাহা আঘা 
অর্থাৎ মুমুক্ষগণের অনুষ্ঠেয় নহে; তাৎপর্য এই ঘে-যে সকল 
মুক্তিকামী ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি হয় ন:ই, তাহারা তদর্থে বিগিনিদিষ্ 

্বধর্টের অনুষ্ঠান করেন। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের ন্বৎম্মী; তুমি যখন 
যুদ্ধারথ আহত হইগ্না যুদ্ধে পরাজুধ হইতেছ অর্থাৎ স্বধর্্ ত্য।গে 
উদ্যত হইয়1ছ, তখন তুমি যে মুক্তিকামী, তাহা আমি মনে করিতে 

পারিতেছি না। ছ্িতীয়তঃ-যাঁহারা স্বর্গকামী, তাহারাঁও বর্ণাশ্রম 
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ক্লেবং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ তবয্যুপপগ্ভতে | 

কুদ্ং হৃদ্যদৌর্ববল্যং ত্যক্তোততিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ 
অজ্ুন উবাঁচ। 

কথং ভীগ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুমুদন | 
ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্তামি পুজাহবরিসুদন ॥ ৪ 

ধর্মের অনাদর করিয়। ধর্মান্তর পরিগ্রহে অভিলাষী হন না। তুমি 

যখন স্বধন্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছ, তখন তোমাকে 
স্বর্গকাঁমীও মনে হয় না। তৃতীয়তঃ-যাহাঁর! সন্মুখ মরে আহত 

হইয়াঁ€ শক্রদর্শনে অস্ত্রশস্ত্রদি পরিত্যাগ করিয়া বসে, তাহারা 
ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া সাধুপম!জে শিন্দনীয় হইয়া থাকে । তাই 

বলতেছি, তোঁম!র এই শক্ত্বত্যাগ একান্তই অকীর্তিকর ॥ ২ 

অন্বয়ঃ ।--হে পার্থ। ক্রেব্যং (কাতধ্যং) মাম্ম গম: 

(ন প্রাপ্ন,হি ), এতৎ তুয়ি ন উপপদ্যতে ( যোগ্যং ন ভবতি) হে 

পরস্তপ ! ক্ষুদ্রং (তুচ্ছং) ব্বদয়ৌর্বল্যং (কাতর্যযং) ত্যক্ত। উত্তিষ্ট ॥ ৩ 

তনু /_হে পার্থ! কাতরতা আশ্রয় করিও না? ইঠা 

তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরস্তপ! অতি তুচ্ছ হৃদয়দৌর্বলয 

পরিত্যাগ করিয়। উখিত হ'9 ॥ ৩ 

স্বামী ।-_ক্লব্যং মাম্ম গম ইতি । তন্মাৎ হে পার্থ! বলৈব্যং 

কাতর্ধ্যং মাম্ম গমঃ ন প্রাপ্ধ,হি। যতন্তয্ধ এতক্নোপপদ্ভতে ষোগ্যং 

ন ভবতি। ক্ষুদুং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্বল্যং কাত্ধ্যং ত্যক্ত। যুদ্ধায় 

উত্তিষ্ঠ । হে পরস্তপ ! শক্রতাপন 1 ॥৩ 

শন্থয়ঃ |__-অজ্জবন: উবাচ। হে অরিসথদূন ( শক্রুবিমর্দন ) 



৬৮ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । [ ২য়ং অঃ 

 গুরূনহত্বা হি মহানুভাব।ন্ 

শ্রেয়ো ভোক্তং ভেঙ্ষ্যমপীহ লোকে । 

হত্বার্থকামাংস্ত গুরূুনিহৈব 
ভুপ্তীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিপ্ধান্ ॥ ৫ 

মধুশুদন ! অহং সংখ্যে (যুদ্ধে) পৃজার্তে ( পৃঙ্জনীয়ৌ) ভীম্মঃ 

দ্রোণঞ্চ প্রতি ইযুভিঃ ( বাঁণৈঃ ) কথম্ যেতস্টামি (যোৎন্ডে )॥ ৪ 

অনু |--অঞ্জন কহিলেন।-হে শক্রবিম্দিন মধুন্থবন । 

আমিকি প্রবাঁরে পুজনীয় [ পিতামহ ও আচার্য ] ভীশ্ম ও 

দ্রোণের সহিত বাণনিক্ষেপদ্বার। যুদ্ধ করিল ? ৪ 

স্বামী |-নাহং কাতরত্ধেন যুদ্ধাৎ উপরতোইন্মি, কিন্ত 

যুদ্ধস্ত অন্য যাত্াদধন্ম্যত্ব!চ্েত্যাহ__অজ্ছবনি উব।চ কথমিতি । ভীম্ম- 

ভ্রোণৌ পুজহোঁ পুজাক়ামতোঁ যোগে), তৌ প্রতি কথমহং যোৎ- 
স্তামি, তত্রাপি ইযুভি:, খর ঝট।পি যোৎশ্তামীতি বক্ত মন্্ুচিত্তং, 

'তত্র ৰাণৈ: কথং খোতস্যামীত্যর্থ; | হে অরিস্থদন ! শক্রমদ্দন | ॥৪ 

টিপ্ননী ।-_-“ইযুভিঃ প্রতিযোৎস্তাদি” অর্থাৎ যে নকল পরম 
পুজনীয় গুরুজনের পাদপদ্ধে ভভ্ভি ভরে পুষ্পচন্দনাদি সমর্পণপূর্ববক 

পুজা করাই বিধেয়, সেই পূজাযোগ্য ভীম্মপ্রোণাদি গুরুজনের 
সহিত ক্রীড়াস্থানে হর্জনক বাক্যপ্রয়োগ করিয়া লীলাধুদ্ধ করাও 
অনুচিত, তাহাদের প্রাণনংহারাথথ সমরক্ষেত্রে তাধাদের প্রতি 

সুতীক্ষ অস্ত্র কিরূপে প্রয়োগ করিব? ৪ 

অন্বয়ঃ |-_ মহান ভাবান্ গুরূন্ অহত্ব। (গুরুবধমকৃত্বা ) হি 

ইহলোকে ভেক্ষ্যং (ভিক্ষা প্রাপ্তম্ অপি) ভোক্ত,ং শ্রেয়: গুরূন্ 
চি 



২য়ঃ অঃ] দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | ৩৪ 

হত্ব। তু ইহ এব কুধিরপ্রদিপ্ধান ( শোণিতপিধ্ান্) অর্থৰামাঁন্ 

ভোগান্ ভুঙ্গীয় ( অশ্ীষ্কাম্ ) ॥ ৫ 

অনু |--মহান্থভব গুরুজনপিগকে বধ ন| করিয়া, যদি ইহ- 
লোকে ভিক্ষান্নও ভোজন করিতে হয়, তাহাঁও শ্রেয়; কিন্তু 

ই'হাদ্দিগকে বধ করিলে, আমাদিগকে ইহক।লেই তাহাদিগের 
রুধিরনিপ্ত অর্থ ও কাম উপভোগ করিতে হইবে ॥ ৫ 

স্বংমী |-_তহি তান্ অহত্ব। তব দেহ্যাত্রীপি ন স্টাঁ্িতি 

চেৎ, ততাহ--গুরূনিতি। গ্তরূন্ দ্রোণাচ।ধ্যাণীন্ অহত্বা' পরলোক- 

বিরুদ্ধং গুরুবধমকত্ব। ইহ লোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্নমপি ভোক্তং শ্রেয় 

উচিতম্। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরন্ধ দুঃখং কিস্তিহৈব চ নরক- 

ছুঃখমন্ুতবেমমিত্যাহ-_হত্তেততি। খরন্ হত্ব। ইঠৈব ভূ রুধিরেণ 

প্রদিগ্ধান্ প্রকষেণ লিপ্ান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং তুজীর 
অশ্নীয়/ম্। যদ্ব! অর্থকাঁমানিতি গুরূণ।ং বিখেষণম্। অথতৃষ্ণ/কুলত্বা- 

দেতে তাধৎ যুদ্ধাপ্ন নিবরন্তেরন্, তন্মাদেতদ্বধঃ প্রসজোতৈবে- 

ত্যর্থঃ। তথা যুশিষ্টিরং প্রতি ভীম্মেণোক্তম্»-অর্থম্ত পুকষে। 

দাসো দংসস্ত্র্থো ন কন্তচিৎ | ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোহম্থ্যর্থেন 

কৌরটবঃ *৮ ইতি ॥ ৫ 

টিগ্পনী _-এই ক্লেকোক্ত “অথকাষান্” পদটি “ভোগান্, 
পর্দেরও ও বিশেষণ হইতে পারে ; আবার “গুরূন্” এই পরদ্দেরও বিশে- 

ধণ হইতে পরে । মহাঙ্ষভাব ভীগ্ম-দ্রোণাণি গুরুজনকে বধ করিয়া 

রাঞ্যলাভবূপ অর্থকামাত্বুক ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ধর্ম্ম- 

মোক্ষাত্বক ভেগ কদাচ লাভ কর! যায় না। যদিও তীহারা 

হুর্য্যোধনের নিকট অর্থ বিশিনয়ে আত্মবিক্রম করিয়াছেন, তথ।পি 

গুরু কুপখাবলম্বী বা কদাঁচারসম্পন্ন হইলেও জীবের সর্বপ্রধান 



৪৫ শ্রীমস্তগবদগীতা। [ ২য়ঃ অঃ 

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্ে! গরীয়ে। 
যদ্ব জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ | 

যাঁনেব হত্ব| ন জিজীবিষাম- 
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরা্ট্রাঃ ॥ ৬ 

আশ্রয়--চিরদিনই পরম পৃজনীয়; অতএব ইহলোকে নিন্দনীয় ও 
পারলৌকিক অধোগতির কাঁরণীভূত গুরুবধ অপেখ।] ভিক্ষা 
ভোজনও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর বলিয়। বোধ হইতেছে ॥ ৫ 

অন্বয়ঃ |_-যদ ব| [ বম়ং কৌরবান্] জয়েম যদি ঝ| 

( অথবা )[ কৌরব।3 ] নঃ ( অন্মান্) জয়েযুঃ  ইত্যেতয়োমধ্যে ] 
কতরৎ নঃ ( অস্মরকং) গরীয়ঃ (গুরুতরং ) এতৎ চন বিন্নঃ 
(জানীমঃ)$ যান্ (কৌরবান্) হত্বা দৈব জিজীবিষাম; 
( জীবিতুমভিলযামঃ ) তে খাত্রাষ্থ্াঃ (দুষ্যোধনাদযঃ ) প্রমুখে 
( রণমুখে ) অবশ্থিতাঃ [ বর্তস্তে ] ॥ ৬ 

অনু ।-_আমরা কৌরব্দিগকে জয় করি, অথবা উহ্থারা 

আমাদিগকে জয় করুক-_-এই উভয়ের মধ্যে কোন্টি আমার পক্ষে 
গুরুতর অর্থাৎ মঙ্গলসাধক, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না 

ধাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাচিতেই ইচ্ছা করি না, সেই 

দুর্য্যোধনাদি রণমুখে অবস্থিত আছেন ॥ ৬ 

স্বামী ।-_-কিঞ্চ যগ্চপ্যধর্ম্মমজী করিষ্যামঃ, তথাপি কিমপ্ম/কং 

জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্য।হ-_-ন চৈত- 

দিত্যাদি। এতন্বয়োম্মধ্যে শোহম্মীকং কতরৎ কিং নাম 

গরীয়োইধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিন্নঃ। তদেব ছয়ং দর্শয়তি। 

ঘদ্ বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ) যদি বা নোৎস্মানেতে জঙ্ষেযু 



২য়ঃ অঃ] ছিতীয়োহধ্যায়ঃ। ১ 

র্জেষ/ভ্বীতি। কিঞ্চান্ম(কং জয়োহপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ-- 

যানিত্তি। যানের হৃতা আীবিতৃং নেচ্ছামন্ত এটিতে সম্মুখে 
বস্থিতাঁঃ ॥ ৬ 

টিপ্ননী 1--ক্ষভ্িয়ের পক্ষে ভিক্ষাশন নিষিদ্ধ) সুতরাং 
অধর্মজনক | যদি যুদ্ধরূপ ্বধর্মত্যাগ করিম! আমি শাস্ত্রনিষিদ্ধ 
তিক্ষাশনে প্রবৃত্ত হই, তাহাতেও পাপ হইবে ; পরস্ত ভিক্ষ। এবং 

যুদ্ধ এতছুভয়ের মধো কোন্টি আমার পক্ষে আপেক্ষাকৃত শ্রেয়স্কর, 

ত'হাও ত বুঝিতে পরিতেছি না) জয় পরাজয়ের ত স্থিরতা নাই । 
আমরা জয়লাভ করিলেও তান! পরাজয় বলিয়াই গণ্য হইবে; 

কারণ, গুরুজন ও স্বেহভাজন স্বজনগণকে বধ করিতে হইলে, তাহাই 

আমাদের আাত্নাশের কারণস্বরূপ হইয়। ঈ।ডাইবে; তাহাদিগকে 

বধ করিয়। জয়লাভ করিতে গেলে, মুত্যুকাঁল পর্যন্ত আমাদিগকে 
অতি তীব্র শোকানলে দগ্ধ হইতে হইবে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইলে 

প্রথমেই ত গুরু ৭ স্বজনগণকে বধ করিতে হইবে। তাহাদের 
রধদাঁধন অপেক্ষ। ভিক্ষালন্ধ অন্গে দিনপাত করাই আমি শ্রেয়ঃ 
মনে করি। এই ভ গেল এই ্কেকের অক্ষরার্থ। পক্ষান্তরে এই 
শ্লোকটিতে অজ্নের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের পাত্রতা সম্রমাণ 

করিতেছে । প্রথম অধ্যায় আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত অর্জুনের 

নির্বেষদ-বর্ণন উপলক্ষে প্রসঙ্গত অর্জনের ভিক্ষাটন সহকৃত সন্ন্যাস 
ধর্দের পাত্রত্ব ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সঙ্গে সে ক্রমশঃ জঞানমার্গে 
তদীয় ক্রমোন্নতি প্রদশন করিয়া তাহার অধিকারিত্ব গ্রতিপাদন 
করা হইল। অঞ্জনের ন্যায় শমদমাদিমান, সাধকই জ্ঞানে 
অধিকারী; এইজন্ড এই পর্য্যন্ত এসন্দর্তদ্বারা অর্জ নে জানা- 
খিকারে পূর্ণমাজ্জায় অধিকারী, ইহাই প্রতিপাদিত হ্ইল ॥ ৬ 



৪২ আমভ্গবদ্গাতা। . | য়ঃ অঃ 

কার্পণ্যদোষেপহত্তম্বভাবঃ 

| পৃচ্ছামি ত্বাঁং ধন্মংমুড়ুচেতাঁঃ। 

যচ্ছেয়ঃ স্বানিশ্চিতং ব্রহি তন্মে 
শিষ্যস্তেহহং শাধি মং ত্বাং গ্ুপনমূ ॥ ৭ 

অদ্থয়ঃ |-_কার্পণাদে!য়োপহতন্বভাবঃ (কার্পণযং চিত্বদৈন্তং 
দোষক্চ কুলক্ষয়রুত', তাঁভ'াম্ অভিভূতচিত্তঃ) ধর্মসংমূঢ়চেতাঃং 

(ধর্মাধর্মসন্দিপ্ধমনাঃ ) [অহং] তব.ং পচ্ছামি,যৎ মে শ্রেয়: (শুভ) 
স্তাৎ ( ভবেৎ) তৎ নিশ্চিতং ব্রি, অহং তে ( তব) শিষ্যঃ, ত্বাং 

প্রপন্নং (তব শরণাগতং ) মাং শাধ (উপদিশ )॥ ৭ 

অনু |__-চিত্তের দীনতা ও কুলক্ষয় জনিত দোষ--এই 
দুইটিদ্বারা অভিভূতচিত্ত আমি ধর্ম্মাধন্ম-সন্ধন্ধে বিমুঢ়চিতত হয়] 
পড়িয়াছি; আমি তোমায় জিজ্ঞ।সা করিতেছি--যাহা1! আমার 

ভয়: তাহা নিশ্চয় করিয়া বল; আমি তোমার শিষ্য এব 

শরণাগত; আমাকে উপদেশ দাও ॥ ৭ ৰ 

স্বামী |---কাপণ্যেত্যাদি। তম্মাৎ্থ কার্পণ্যদেষোপহভ* 

স্বতাবঃ, এতান্ হত্ব। কথং জীধিব্য/ম ইতি কার্পপ্যং, দেষশ্চ 

স্বকুলক্ষয়কত:, ত।ভ্যামুপহতোভিভূতঃ স্বভাঁবঃ শৌধ্যদিলক্ষখো 
যস্ত মোহহং ত্বাং পৃচ্ছামি) তথা ধর্খে সংমূঢ়ং চেতো! যস্তয সঃ যুদ্ধং 

ত্যক্ত] ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিযস্ত ধন্মোহপর্সে। বেতি সন্দিগ্ধচিত্বঃ 

সক্লিত্যর্থঃ। অতো] মে যন্নিশ্চিতং শেয়ঃ যুক্তং শ্যাৎ তদ্ ব্ুহি কিঞ্ 

তেহং শিষ্যঃ শ।সনাহ, অতঙ্ত।ং গ্রপন্নং শরণাগত" মাং শাধি 

শিক্ষর়॥ ৭ 

টিগ্রনী ।-_ইতংপূর্ববর্ণিত বিবিধ পাংসারিক দৌষদর্শনে 
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ক্লুমশঃ চিত্তবিকরসন্তৃত জ্ঞনোক্পতি লাভ করিয়া অঞ্জন যে 
অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে এরহিক ও পারলৌকিক 
হুথভোগে সম্পূর্ণ নিষ্পু হতাই খভাবিক। যখন মানব ভাগ্যবশে 
ঈদ্শী অবস্থা লাভ করেন, তাঁহার তখনই আত্মবিদ্ধা 
লাঞ্ভার্থ শ্রোত্রিয় ও ব্রদ্ষনিষ্ঠ সদ্গুক্ু সমীপে গমন করা 

আবশ্যক। পরম সৌভাগ্যবান অজ্ভ্ন এক্ষণে শিষ্যত্ শ্বীকার- 
পূর্বক সদৃগুরুলাভে কৃতার্থ হইলেন। তিনি সদ্গুরুরূপী 
ভগরালেষ নিকট একান্ত নির্কিগ্রচিতে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন 

ফরিলেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, যিনি অত্যন্লমাত্রও বিত্তক্ষতি 

মহিতে পারেন না, তিনিই রূপণ বলিয়। গণা । শ্রুতি বলিয়াছেন 
(হে গার্গি! ষে ব্যক্তি অঙ্গর় ভ্রদ্মকে পরিজ্ঞাত না হইস্ন। পরলোক 

গমন করেন, তিনিই কৃপণ? কূপণের ধর্মকেই কার্পণ্য বলা যায়) 
আ।ত্মাতিরিভ্ত। জড় দেহাদ্িতে আত্মবূপে ভাঁবন1 এবং "ইহার! 

আমার আত্মীয়, ইহাঁদের অভাবে আমার বচিবার প্রয়োজন কি" 
এইবন্ধগ অভিনিবেশাত্মক মম্তারপ দোঁষ-এভদছুভয়দার1 আমার 

প্রকৃতি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমি ধশ্ম-বিষয়ে বিমুঢ হইয়। 

পড়িয়াছি অর্থাৎ আমার স্বধন্ম যুদ্ধ, তাঁহাতে জয়ী হইয়া রাজভোগ 

করি, কি ভিক্ষালব্ধ অক্পে জীবন ধারণ করি--এতদুবিষয়ে সন্দিহান 

ইইয়া পড়িয়াছি। অত্বএব য'হা! আমার পক্ষে শ্রেয়ঃম।ধক, সাহা 

আমাকে উপদেশ দাঁও। এখন তুমি আর আমাকে ষখ! মনে 

করিয়া উপেক্ষা করিও না--তোমারই একমান্্ শরণাগভ শিষ্য 

মনে কর। যাহাঁতে শিষ্যের সর্ববিধ তাপ দুরীতৃত হয়, তদ্ধিষয়ে 

শিক্ষা প্রদান কণাই গুরুর পর্কপ্রধন কম্ম; অতএব আগাকে 

উপদেশ প্রদান করিয়! রুতার্থ কর ॥ ৭ | 
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নহি প্রপশ্থামি ময়াপনুদ্যাদ্ 

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিক্জিয়াগাম্। 

অবাপ্য ভূমাবমপত্বস্দ্ধং 

রাঁজ্যং স্থরাণায়পি চাধিপত্যম ॥ ৮ 

অন্বয়ঃ ।-_-ভূমে (পুথিব্যাম্) অসপত্বুম্ (নিষ্বণ্ট কম্) খদ্ধং 

( সমৃদ্ধিপূর্ণং) রাজ্যং [ তথা ] স্ুরাগাম্( দেবাঁনাম্) অপি আধি- 

পত্)ং (রাঁজত্বং) চ অবাপা ( প্র/প্য ) যৎ মম ইন্দরিঘাগাম্ উচ্ছোষগম্ 
( অতিশোষকরং ) শোকম্ অপন্গ্ভাৎ (অপনয়েৎ) [তত]নতি 

প্রপশ্ব।য়ি ( অবলোকয়ামি ॥ ৮ 

অনু পৃথিবীতে নিষ্ষন্টক ও সমুদ্ধি-সম্পন্প রাজা, এমন 

কি, দ্রেবগণেরও উপর আধিপত্য লাভ কৰিতে গারিলেও যাধ 

আমার ইন্জিঘগণের শোষণ-সম্প্াদক এই শোক দূর করিতে পারে 
এমন কিছুই দেখিতেছি না ॥ ৮ 

স্বামী |-_ত্বমেব বিচাঁয যদ্ যুভ্তং তৎ কুর্ধবিতি চেং। 

(তত্রাহ_- 'ন হি প্রপন্তামীতি। ইন্দিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোষণকরং 

দীয়ং ১শোকং যৎ কর্ম অপনুদ্ধাং অপনয়েৎ্, তদহং ন প্রপস্তামীতি। 

ষগ্তপি ভূমৌ নিষণ্টকং সমৃদ্ধং রাজা প্রাপ্যামি, তথা স্বরেন্ত্বমপি 

যদি প্রাঙ্ময।মি এবমভীষ্টং তততৎ সর্ববমবাপ্যাথি খবো।কাপনোদনো- 
পায়ং ন প্রপশ্থা ত্য; ॥ ৮ 

টি্নী |২_“তদ্ বেহ কম্মচিতো। লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবা 

মুন পুণ্যচিতো৷ লোক: ক্ষীয়তে* ইতি স্রতিঃ। অর্দাৎ কর্ম্মবান্ 

ব্যক্তি স্বকৃত কন্মের অবসানে ইহলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হন আর 
পুগ্যবান্ ব্যক্তিও সেই পুণ্যাবসানে স্বর্গাদি লোক হইতে পরিসর 
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সপ্তীয় উবাঁচ। 
এবমুক্ঞ হৃধীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ | 
ন যোৎস্ত ইতি গোবিন্দমুক্ত তুষ্ভীং বভূব হ॥ ৯ 
তমুবাঁচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত । 

সেনয়োরুভয়োম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ 
হইয়। থাকেন। অতএব এমন কিছুই ত দেখিতেছি না» খাহাঁতে। 

আমার আশঙ্কিত গুরু-স্বজন বিনীখজনিত ইন্দরিয়দাহকর শোকের 

উপশম হইতে পারে; সেইজন্য আমি একান্ত নির্বিগ্রচিত্তে তোমার 

শরণ লইলাঁম--এই দাকুণ সন্তাপকর শোকের নিবারণকল্পে আমায় 

এরূপ উপদেশ দাও, যাহাতে অমি এই বিষম যাতনা হইতে 

অব্যাহতি পাই। এতদ্বারা অঞ্জনের এঠিক ও পারলৌকিক 

ভোগ বির।গ প্রদর্শিত হওয়ায় তিনি যেজ্ঞানাধিকরে সবিশেধ, 

অধিকার লাভ করিয়ছেন--ইহাই স্থচিত হইল ॥ ৮ 

অন্বমঃ ।-_-স্য়ঃ উবাচ_-পরস্তপঃ € শত্ররনস্থদনঃ ) গুড়া 

কেশঃ ( অজ্জনঃ ) হ্বধীকেশম্ ( অন্তর্যযামিণং ) গোবিন্দমু এবম্ 
( নির্ষেদস্থচকং বাক্যম্ ) উক্ত] [ অহং]ন যোতস্তে (যুদ্ধং ন 
করিষ্যামি ) ইতি উক্ত। তুফীং ( মৌনী ) বততৃব ॥ ৪ 

অনু | সঞ্জয় কহিলেন_-শক্রতাপ অঞ্জুন সর্ব্বাস্তয্যামী 
গোবিন্দকে এই কথা বলিয়া *'আমি ঘুদ্ধ করিব না, এই বলিক্ন 
মৌনী হইয়া! রহিলেনন ॥ ৪ 

স্বামী |-_-এবমুক্তাজ্ণঃ কিং কৃতবা নত্/পেক্গয়াং সঞ্জম 

উবাচ--এবমিত্যাদি স্পষ্টার্থঃ ॥ ৯ | 

অন্থয়ঃ -_হে ভারত ! স্বধীকেশ: প্রহসম্ ইব ( গ্রসন্সৃখ; 
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্রীভগবানুবাচ | 

মশোচ্যানহশে।চস্তং প্রাজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 

গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ 

সপ্জিব ) উভতয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে বিষীদস্তং তম্ (অঙ্জুনম্) ইদং 
( বক্ষ্যমাণং ) বচঃ ( বচনম্) উবাচ ॥ ১০ 

অনু 1-_-হে ভারত! হৃধীকেশ উভয় সেনামধ্যে বিষাদ গ্রস্ত 
অঞ্জুনকে যেন হানিতে হাসিতে এই কথ| বপিলেন ॥ ১৯ 

স্বামী -ততঃ কিং বৃত্তমিত্য পেক্ষায়ামাই--তমুবাচেতি ( 

প্রহমন্নিব প্রলর্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ 

টিপ্পনী ।--ইভঃপূর্বের যে মহাবীর ভূমগ্ডলে মৃত্তিমান্ ক্ষাত্র- 

ধন্ম বলিয়া বীরেন্দরলমাজে নি্ষলঙ্ক যঞশোলাভ করিয়াছেন, আজ 

সেই তুমিই ছলাপহৃত রাজোর উদ্ধারার্থ ক্ষা লধর্মাপারে যুদ্ধক্ষেত্রে 

সমাগত হহমা! ক্ষাধন্থবিরোধী শোকমোহে অভিভূত হইমা 

দ্বধশ্ম ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া! ছি! ছি! তোমার এ কিনূপ 

আচরণ! ইহাতে তোম!র অকৃত্রিম সথ। অমি? যে আরহান্ত 
বরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না । বীরেন্রবৃন্দের কথা দূরে থাকুক, 
তোমার ঈদূণ আচরণে অপর সাঁধাঁরণে তোমায় কতই ধিক্কার 

দিবে, এরপে অজ্জনকে লজ্জা দিয়া তাহাকে ম্বশ্মে প্রবর্তিত 

করিবার অভিপ্র।য়েই ৬গব|ন্ যেন হানিতে হাদিতেই অজ্জুনকে 

কর্ত বানি! উএদেশ দিতে প্রবৃন্থ হইলেন । ইহাই “গপ্রসহন্গিব* 
কথার তাৎপর্ধ্য ॥ ১৩ 

অন্বরঃ|-হভতগবান্ উবাচ হে অঞ্জন!) তম অণো 

চান (শে।কানহান) অন্থশেচঃ ( খমুখোঁ৬লি) [ অথ ] প্রজ্জ!- 
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বাদান.( পণ্ডিভানামিব বাঁদান্) ভাষণে চ [ন তু পঙ্ডিতোহসি]) 
[ যত্তঃ ] পগ্ডিতঃ (জ্ঞানিনঃ ) গতাস্থন্ (মৃতান্) অগতাস্থন্ (জীব- 

তশ্চ ) ন অনুশোচস্তি ॥ ১১ 

অনু ।__ঞ্ীভগবান্ কহিলেন হে অজ্জুন! ]যাহাদের 
জন্ত শোক করার প্রয়োজন নাই, তুমি তাহাদের জন্ত শোক 

করিতেছ; এদিকে জ্ঞ।নীর নায় কথা কহিতেছ্, পরস্থ জ্ঞানীর! 

মৃত ব| জীবিত ব্যক্তির জন্য শোঁক করেন না ॥ ১১ 
স্বামী |-দেহীজ্নেরবিবেকদশ্তৈবং শোকো ভবতীতি 

তদ্বিবেকদর্শ নার্থং শ্ীভগবান্ধবাচ--মশোচ্যানিত্যাদি ॥। শোকন্য 
অবিষযীভূততানেব বন্ধন ত্বম অন্থশোচঃ  অম্শোচিতবাঁনদি 

“দৃ্ট্মান্ স্বজনান্ কষ” ইত্যাদিনা। তত্র "কুদস্থ। কশ্মলম্দিং 
বিষমে সমুপস্থিতম্” ইত্যাদিনা ময়। বোধিতোহপি পুনশ্চ প্রজ্াবতাং 

পগ্ডিতান।ং বাদান্ শব্দান্ “কথং ভীম্মমহং সঙ্য্যে ইত্যাদীন্ 
কেবলং ভ।ষসে, ন তু পর্ডিতোহসি। বতঃ গতাঙ্ছন্ গতপ্রাণান্ 

বন্ধন অগতান্থংশ্চ জীবতোহপি বন্ধুহীনা এতে বথং জীবিষ্যস্থীতি 
নান্ুশে।চন্তি পপ্তিত। বিবেকিনঃ ॥ ১১ *.. 

টিপ্পনী ।__ধাহাদের হৃদয় জানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া 
হৃদয়নিহিত্ত অজ্ঞান।ন্ধকার বিদৃরিতত করিয়াছে, তাহার! এই মনে 
করেন--সন্মদাদি যাবতীয় পদার্থ এই বিশালাতিবিশাল ব্রঙ্গাগ্ুরূপ 
মহাসাগরে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রজলবুদ্বুদের ন্যায় তামিতেছে। 

এ সকল বুদ্বুদের যখন আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়, তথন যেমন 

তৎক্ষণ।ৎ বুদ্বুদ্গুলিও বিলীন হইয়। যাঁর, এই জাঁগতিক ব্যাপারের 

পরিণতিও সেইরূপ; কাহারও সহ্তি কাহারও কোন স্থায়ী সম্বন্ধ 
হয় না। পরস্পর সান্লিধ্যবশতঃ সঙ্ষদ্ধমাত্র ; একের বিলোপে অন্বের 
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ন ত্তেবাহং জাঁতু নাপং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চেব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরমূ ॥ ১২ 

বিলোপ ব| পরিরপ্তনাদি হয় না এবং একের সহিত অপরের কোন- 
্ূপ চিরস্থায়ী সন্বন্ধও ঘটিতে পারে না; অতএব পার্থিব পদার্থ- 
সমূহের উপর “অহং, “মম” ইত্যাকার বুদ্ধি সংঘটিত করিয়া 
কাহাকেও চিরন্তন পরমাত্মীয় জান করিয়া পণ্ডিতের! শে।কগ্রস্ত 
বা ব্যাকুল হন না। তোমার স্তায় স্থবিবেচক বাক্তির কদাচ এন্নপ 
ব্যাকুল ৪ মোছগ্রন্ত হওয়। উচিত নহে ॥ ১১ 

অন্ব়ঃ |--অহং জাঁতু ( কদাচিৎ) ন আসম্ (ইতঃপূর্বং ন 

অভভূুবম্) ইতি তু নৈব) [তথা] ত্বং ন আলীঃ( ন অভবঃ) ইতি 

(ইত্যপি)ন) [তথা] ইমে( পুরতঃ পরিদৃশ্তমানা: ) নরার্দিপাঃ 

(রাজানঃ ) ন [ আসন্ অভূবন্] [ ইত্যপি ন]) অত্ঃপরং 

সর্ব বয়ং ন ভবিষ্যামং ( বহ্তিষযা,হে)[ ইতি) চন॥১২ 
অনু ।__-আমি যে পূর্ে ছিলাম না, এমন নহে; সেইরূপ 

তুমিও যে ছিলে না, এমন9 নহে ; আর এই রাজগণও যে পূর্বে 
ছিল না--এমন৪ নহে; আর আমরা সকলে যে ইহাব পর 
আর থাকিব না-এমনও নহে-অর্থ।ৎ তুমি, আমি আর এই 
রাষ্ট্রগণ পূর্বেও ছিলাম--এখনও আছি--পরেও থাকিব ॥ ১২ 

... স্বামী |_-অশোচ্যত্ে হেতুমাহ_-ন স্বেবাহমিতি। ঘথাহং 

(পিরমেশ্বরে। জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্থা বিভীবতিরে ভাবতে। 
'নালমিতি তু নৈব, অপি ত্বাসমেব অনাদবিত্বাৎ। ন চ বং নাঁদী 
নাভূঃ, অপিত্বানীরেব ; ইমে ব। জনাঁধিপ! বৃপা নালক্লিতি ন অপি তু 
(আসঙ্কেব মদংশত্বাৎ) তথাতঃপরম্ ইত উপর্যযপি ন.ভবিষ্যামে। 
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দেহিনোহুন্মন্ যথা দেহে কৌমারং ধৌবনং জরা। 
তথা দেহান্তরপ্রাস্তিধধাঁরস্তত্র ন মুহ্তি ॥ ১৩ 

ন স্থাস্তাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্থাম এবেতি, জন্মমরণশূন্তত্বাদ- 
শোৌঁচ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ 

টিপ্ননী |__ আমি বিশ্বতষ্টা পরম নিত্য পুরুষ; লীলাচ্ছলে 
আমি কখন কখন ভূমগ্ডলে আবিভূতি হই এবং লীল। পরিসমাধ 
হইলে পুনরায় তিরোহিত হই); সুতরাং আমার আবির্ভাব দেখিয়া 

তৎপূর্ববে যে ছিপ্গীম না, এরূপ মনে করা যেরূপ ভ্রম, আবার 

আমার তিরোভীাধ দর্শনে আমি যে তিরৌভাবের পর আর থাঁকিব 

না তা মনে করাঁও সেইরূপ ভ্রম । তার মানবাঁদি যে পার্থিব 

যাবতীয় পদার্থ পরম।ত্মরূপী সেই আমাঁণই অংশভৃত। মনে কর, 

ঘট[দির অন্তর্গত আকাশ মহাঁকাশ শৃন্তেরই অংশমাত্র। ঘটের 
ধ্বংসে তদন্তর্গত আকাশ কদাচ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়'না--ঘে আকাশ 

সেই আকাঁশই থাঁকে ; সেইবূপ দেহনাশে সেই দেহাশ্রিত আত্মার 

বিলয় হয় না। যদিও দেহের পরিচয়ে তাহার স্বতন্ত্র পরিচয় হইয়া 
থাকে, বস্তৃতঃ আত্ম! চিরকালই যে দেহাতীত পদার্থ, সেই দেহাতীত 

পদা্থই থাঁকে। অতএব বর্তমান দেহ ধারণের পুর্বে যে তুমি 
অথবা এই উপস্থিত রাঁজন্গণ ছিল না, এই দেহের অস্তে যে 

তোমরা থাকিবে না, এইন্ধপ সিদ্ধান্ত করা ভ্রম মাত্র। অবিনশ্বর 

আত্মার বিনাশভয়ে এইন্দপ অবসন্ন হইলে তুমি বিদ্বংসমাঁজে 

হাস্যাম্পদ হইবে ॥ ১২ 

অন্বয়?ঃ |__ঘথা অন্মিন দেহে দেহিনঃ (জীবস্ ) কৌমারং 

যৌবনং জরা [ ইতি অবস্থাত্রয়ং ক্রমশো ভবতি ] দেহাস্তরপ্রাণ্ডিঃ 

৩ 



£৯ শ্রীমপ্তগব্দ্গীতা। [ ২য়ঃ অঃ 

( অন্যদেহগ্রহণম্ )[ অপি] তথা ( তদ্বদেব ); ধীরঃ ( বিবেকী ) 
তত্র নমুহাতি (মোহং ন গাঁপ্রোতি )॥ ১৩ 

অনু ।- ফেমন এই দেহে জীবের যথান্রমে কৌমার, যৌবন 
ও বাঁর্ধক্য-[ এই অবস্থীত্রয় ক্রমশঃ ঘটিয়। থাকে ], অন্য দেহ- 

গ্রহণও সেইন্ধপ; অর্থাৎ অবস্থান্তর-প্রাপ্তিমাত্র। বিবেক'রা 
তাহাতে মোহিত হন না ॥ ১৩ 

/স্বামী 1 নশবীঙ্বরস্ত তব জন্মাদিশূনত্বং সত্যমেব । জীবানাস্ত 
জল্মমরণে প্রসিদ্ধ, তত্রাহ_ দেহিন ইত্যাদি । দেহিনো 

দেহাভিমানিনো জীবস্ত যথান্মিন্ স্থুলদে,হ কৌমারা ঘ্যবস্থাস্তাপ্েহ- 
নিবন্ধনা এব, ন তু স্বতঃ, পূর্বাবস্থানাশেইবস্থাস্বরোৎপত্তাবপি স 
এবাহশিতি প্রত্যভিজ্ঞাণাৎ, তখৈব এতদ্দেহনাশে দেহাস্তরপ্রাধ্ি- 

রূপি লিঙ্গদেহণিবন্ধনৈব। ন তাব্দাত্মনে। নাশঃ, জাতমাত্রস্ত 

পু্ধসংস্কারেণ স্তন্তপানাদৌ প্রবৃতিদশনাৎ। অতো ধীরে! ধীমান্ 
তত্র তয়োর্দেহনাশোত্পত্যোর্ন মুহতি আত্মৈব মতো জাতিশ্চেতি 

ন মন্ততে ॥ ১৩ 

,“টিগ্পণী ।-দেহ এবং দেশী অভিন্ন নহে; পরম্পর সম্পূর্ণ 
পথক্ পপাথ। দেহ পরিণামশীল আর দেহী পরিপাম-বিহীন, 

পূর্থ ও বিউ--ম্তরীং সর্বদা একরাপ। বেমন তরঙ্গাদির ভেদবশত; 

অনস্ত মহাসাগরের আকৃতির বহুবিধ পরিবঞ্তন লক্ষিত হয়, সেইরূপ 

দেহের বাল্যযৌবনাদি অবস্থাভেদে দেহীরও কোনদ্ধপ অবস্থাভেদ 

সংঘটিত হইতে প।রে না; ধ্দি তাহা ঘটিত, তাঁং। হইলে তকৌমাঁদাদি 
অবস্থার অপগমে যৌবনাধি-দশায় তভনিষ্ঠ সংস্কারের ম্মর্ণও 

লম্ভব হইত লা। দেহী ( আত্মা ) যখন কোন একটি দেহ 

পরিত্যাগপূর্কক দেহাস্তুর পরিগ্রহ করেন, তখন সেই নব শত 
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মাত্রাম্পর্শাস্ত কৌন্তেয় শীতোষ্স্থছুঃখদ|ঃ | 
আগণ[পায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষম্ব ভারত ॥ ১৪ 

দেহে যধিও “দেই আখি” ইত্যাকার জান পরিণৃষ্ট হয় না, কিন্ত 

ঠিক সেই “আছি” এইকপ প্রত্যভিজ্ঞন না থাকিলেও জাঁতগান্ 

শিশুর পূর্ববসংস্বরজনিত স্তন্তপাঁন।দি চেষ্টা এবং হর্ধশোকাদির ভান 

সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাঁকে। পরম ঘেমন সাম্গিপাঁতিক 

বিকারে কোন কোঁন ব।ক্তি আধোঁগ্যলাঁচ করিয়াও স্মৃতিশক্তি 
একেবারে হারাইয়। ফেলে, সেইরূপ দেহান্তর পরিগ্রছে “সেই আশিস 

এই প্রতাতিজ্ঞানও স্ফৃপ্তি পাঁয় না। অতএব, যেমন ছন্ম পরিগ্রয র 
পর হইছে জীব ক্রু 'শঃ ব|ল্যাদি এক একটি অবস্থার অপগমে 

যৌ:নাঁদি এক একটা দশাস্তর পরিগ্রহ করিয়! থাকেন এবং তগরিবন্ধন 
কেহই শোকে ব| বিষাদে অভিভূত হন না, সেইরপ মরণা্তে 
পুনরায় নবীন কন্বের ধারণপূর্ধবক মন্রষ্য যদি ভিন্নাকারে সংসার- 

ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাঁহাতেই বা শোকের বিধন্ন কি থাকিতে 

পরে? জরাজীর্ণ রোগাঁদিক্লিষ্ট দেহত,ঁগ করিয়। তরুণ কলেবর 
লাভ করিবার শুভ সথযোগ পাইলে, গতযৌবন বুন্গগণের আনন্দিত 

ইইবাঁরই কথা । অতএব ধাযব্যক্তি এই সমস্ত পর্যয।লোচন|হকরিয়। 

মৃত্যুকে পরম্ কল্যাণকর ও শুভে।ৎ্পাদক বলিয়াই ম.ন করেন। 

তাহারা কদাঁচ তজ্জন্ত শোঁকে কাতর ও অবসন্ন হন না ॥ ১৩ 

অন্বয়ঃ |---হে কৌস্ছেয় ! ম.ত্রাম্পর্শাস্ব (বিষয়ে; সহ ইন্দি- 
যাণাং সন্বন্ধাঃ ) শীতোঞ্চস্খছু,খদ।£ [ ভবস্তি ]; তে আঁগমা 1ক্ষিনং 

( উৎপ্ভি-নাখশীল(2 ) [ অতঃ ] অনিত্যাঃ (অস্থিরাঃ )) হে 

ভারত! তান্ তিতিক্ষম্থ ( সহম্ব )॥ ১৪ 



৫৯ তামদ্ভগবদশীতা [দঃ অ; 

যংহি ন ব্যথয়ন্ত্েতে পুরুষং পুরুষধভ। 
 সমছুখস্থখং ধীরং সোহস্ৃত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ 
অনু ।-_হে কুম্বীনন্দন! বিষয়ের সহিত ইন্দিয়গণের 

সংযোগ হইলেই শীত উঞ্ণ স্ুথ দুঃখ প্রভৃতির বোধ হইয়া 

থাকে; অঙএব তংসমুদায় উৎপত্তি-ন।শ-বিশিষ্ট অর্থাৎ বিষয় ও 

ইন্দিয়গণের সংযোগেই শীতে 'ষাদি অনুভূত হর_-নচেৎ হয় না 

নুতরাং শী.তাঞ্চ-স্খছুখাদিবোধ অনিত্য ( কখনও হয়, কখনও 
হয় না); অতএব হে ভারত! সে সকল সহ কর॥ ১৪ 

আ্বামী।-নঙ্গ গতানগতানহং ন শোচামি, কিন্তু তদ- 
বিগ্োগাদিু খভাজনম্ আত্মানমেবেতি চেস্জত্রা-_মাত্রাম্পর্শী ইতি। 
মীয়স্তে জাঁয়ন্তে বিষয়া আিরিতি ' মাত্র! ইন্দরিয়বৃত্তয়ং, তাঁসাং ম্পর্শাঃ 
বিষয়েষু সন্বন্ধাঃ, তে শীতোঞ্চ,দিপ্রদা ভবস্তি, তে ত্বাগমাপাযিত্বাদ- 
নিত্য অস্থিরাঃ; অতস্তান্ তিতিক্ষম্ব সহন্ব) যথা জলাতপাদি- 

সংমর্গান্তত্তৎক,লকৃতাঃ স্বত।ব্ত; শীতোফ্,দি গ্রধচ্ছ স্ত, এবমিষ্ট- 

সংযোগরিয়োগ। অপি হুখগুঃখাঁদি প্রযন্ছস্তি, তেষাং চান্থির ত্াৎ 

সহনং তঘ ধীরস্তোচিতং ন তু তন্িমিত্তহর্ষবিষ.দপারবস্থয মিত্যর্থঃ ॥১৪ 
অন্বয়ঃ ।-_-এতে ( মাত্রাম্পশীঃ বিষয়েদ্িয়সংঘে।গাঃ) যং 

; ধারম্ ( আত্মনিষ্ঠং ) সমছু'খনুখং পুরুষং ন ব্যথয়স্তি ( ন পীড়য়স্তি) 
হে খুক্ুষর্ষভ ! ( পুরুষ-শ্ষ্ঠ |) স: অমৃতত্বায় ( মোক্ষাঁয়) হি কল্পতে 
ৰ (যুজ্যতে )॥ ১৫ 

অনু ।__হে পুরুষ্রেষ্ট! এই সকল বিষয়েব্দ্রিয় সংবোগ, 
সুখছুঃথে বিকাঁরহীন যে আ্মনিষ্ট ব্যক্তিকে পীড়া দিতে পারে না, 
তিনিই মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ ॥ ১৫ | 



২য়; অঃ] ছিতীয়োহ্ধয সঃ । ৫৩ 

স্বামী ।-_তৎপ্রতীকারপ্রত্রাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহা- 
ফলত দিত্যাহ-যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাম্পর্শ। ষং পুরুষং ন 

ব্যথন্তি ন।ডিভবন্ত্ি, সমে ছুঃখমুথ যস্ত স তম্। স তৈর- 

বি.ক্ষ-যমাণো ধর্ধজ্ঞনদ্বার অমৃতত্ায় রা কল্পতে যোঁগ্যো 

ভব ত ॥ ১৫ ৮, 

টিপ্পবী |__শীত গ্রী্ষ, সুখদুঃখ এ সকল পরম্পর বি.রাঁধী 

অর্থাং একটির তিরোভাঁবে অন্টির আঁবিতাব হই” থাকে; এখন 

'এই আঁবি9াঁব-তিরোভাবের মুলসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে 

পাওয়া যাঁয় বে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয্গণের সংযোগই শীতোষ্চ- 

স্রথছুঃখাদির মুখ্য কারণ; আঁবার বিষয়েপ্রিয়-সংবোগে এক শীতই 
কথন নখ, কখন দুঃখের কারণ হয়; পক্ষান্তরে এক উষ্ণ ও কথন স্তুখ 

কখন বা দুঃখ উত্পাদন করে; অতএব শীত বা উঞ্জচের সহিত ও 

স্বখ বা দুঃখের কোনরূপ সংক্রব নাই; শীতে ও উঞ্চে যখন এক 

সময় সুখ সময়াস্ত.র দুঃখ সমুৎপন্ন হয়, তখন শীত ও উষ্ণ পরম্পর 
ব্যভিচারী; কিন্তু নুগে নুখই আছে-_ দুঃখে ছুঃখই আছে-_তএব 

স্বথ ও ছু খ পরম্পর অব্যভিচারী। সুতরাং "টীত ও উষ্ণ হইতে ছু,খ 

ও মুখ সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ ((বাহৃবিষয়-সমূহ ইন্দিদ্বারা আত্মসংলগ্ন: 
শীতবা উষ্ণকে অনুকূল ব প্রতিকূলরূপে সম্পাদত করে বলিণই: 
নখ বা দুঃখ প্রদান করিয়। থাকে; অতএব স্থখ ও ছুঃখকে বিষয়-; 

সমূহ হইতে পৃথক্রূ.প নির্দেশ করা হইয়াছে। আত্ম এইরূপ: 
বিষয়েন্দিয় সহ সদ। সংযুক্ত থাকিলেও তৎ্গ্রধুক্ত শীতোষ্চাদি এবং 

তজ্জনিত হর্ষবিষাঁদাদি কর্তৃক সংস্প্ট হন না। বিষয়েনিক্-সংযোজক ৃ 
শীতোষ্-সুথছুঃখাদি সমস্তই উৎপন্তি-নাঁশশীল, অতএব অনিত্য | 

অনিত্য ও নিত্যবস্ব কখনও এক বনু হই.ত পারে না। অতএব ্ 



৫৪ শীমন্তগবদণীত1। [ ২য়ঃ অঃ 

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাঁভাবো বিগ্কতে সতঃ 
উভয়োরপি দৃষক্টোহস্তস্বনঞোস্তত্দর্শিভিঃ ॥ ১৬ 

সমন্ত অনিত্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ শীতে|ফ্ণাদি সমজ্ঞাঁনে সহ করাই 
উচিত; ইহারই নাঁম ততিগ1”। এইন্ূপ তিত্তিক্ষা অবলম্বন 
করিলে বিষযয়ন্দ্িয়-সংযোগজনিত শ্খছুঃখাদি তোমায় অভি- 
ভূত করিতে পারিবে ন। এই বিষয়েন্মির সংযেগঞগাত 
লখহুংখে ঘিন হর্ষবিবাদাপন্ন হন ন!, তিনিই ধীর অর্থাং 

সদালমাধিমান্ এবং তিনি ঘোক্ষের অধিকারী বলিক্স! বিবেচিত 
হন ॥ ১৫ 

অন্বয়ঃ |--অদতঃ ( অধ্্িম:নস্য বস্কনঃ) ভাব; (সত্ত।) 
ন বিদ্কতে। সতঃ ( সৎছভ,বস্ত আআ্ুনঃ ) অভাবঃ (নাশ: ) ন 
বিদ্য'ভ) তত্বপর্শিভিং ( ভাঁনিভিঃ ) তু অনয়োঃ উভয়োঃ অগি 
( সদসতো; ) অস্তঃ (নিয়) দুঃঃ ( গত্যক্ষীকৃত; ) ॥ ১৬ 

অনু ।--অনিত্য বন্তর সত্ত। (স্থারিত্ব ) নাই, নিত্যবস্তরও 
বিনাশু নাই; তত্রদর্শিগণ নিত্য ও অনিত্য (সৎ ও অসৎ) এই 
উভয় পণার্থেরই তর্জ নির্ণয় করিয়|ছেন ॥ ১৯ 

স্বামী ।-__নম্থ তথাপি শীতোঞ্|দিকমতিছু মহং কথং 
সোঢব্যম্? অত্যন্ত, তত্সহনে চ কদাচিদেহনাশঃ স্তাদিত্যাশহ্্য 
তত্ববিচারতঃ সর্দঘং মোঁড়ুং শক্যমি ঠ্যাশয়েনাহ_-নাসতে! বিছ্যতে 
ইতি। অদতোৎনা হধর্শন্ব,দবিদ্যমাঁশ শীতোঞ্াদেরামবনি ভাবঃ 
সন্তা ন বিদ্ভতে, তথা মতঃ সৎন্ব ভাবস্তাত্মনে|হভাঁবো নাশো ন 
বিদ্কতে ; এবমুভয়োঃ সদসতোর-স্তা নির্ণয়! দৃ্ট, কৈস্ততুদশিভিঃ 
বন্তযাথাথ/বেদিভ;। এবজুতবিবেকেন সহন্বেত্যর্থ; ॥ ১৬ 



হয়ঃ অং] দ্বিতীয়োহধ্যাক়। ৷ ৫৫ 

'অবিনাঁশি তু তদ্দিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্ । 

 বিনাশমব্যএস্তাস্ত ন কশ্চিৎ কর্ত মতি ॥ ১৭ 

অন্ব£1-_যেন ইদং সর্ধ্ং ( পরিদৃশ্ঠমানং জগৎ ) তং 
( ব্যাপ্তং ) তৎ তু অবিনাশি (নিত্যং ) বিদ্ধি ( বিজাঁশীহি ); কশ্চিৎ 

( কোহপি) অব্যয়স্ত ( উত্পত্তিনাশ শীনস্ত ) অন্য ( আত্মনঃ ) 

বিনাশং কর্ক,ং ন অর্থতি (সমর্থো ন হবতি )॥ ১৭ 

অনু |--যিনি এই সংন্ত ( উৎপস্তিনাশব্শিষ্ট দেহাঁদি ) 

ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তিনি অবিনাশী ভাঁনিও। কেহই 
সেই উৎপস্তিনাশহীন আত্মার বিনাশ করিতে পারে না ॥ ১৭ 

স্বামী |_তত্র সদ্ভবমবিনাশি বস্ব সাঁমান্যেনে [ক 

বিশেষতো দর্শয়তি-অবিনাশি ত্বিতি। যেন সর্ধম্দিমাগমাপাঁর- 

ধর্মাআকং দেহাদিকং ততং সাক্ষিত্ন ব্াধধং তু, আতন্ম্রূপম্ 
অবিনাশি বিনাশশৃন্তং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ-_বিনাঁশ- 
মিতি ॥ ১৭ 

: টিগ্নুশী | শীতে.্চ।দি দমন আগমাপায়ী, সুখ-ছু'খাদিও 
ছেমনি অস্থাশ। আর সেই সুখ-দুঃখের ভোঁজা দেহও বিনশ্বর; 

পরস্ত দেহী (আত্ম!) যদিও দেহ মধ্য অবস্থিত, তথাপি তিনি 

হুখ-ছুঃখের সম্পূর্ণ অতীত ও অবিনশ্বর। যেদন তৈল ও জল 

একপাত্রে থাকিলেও তৈলে জল বাঁ জলে তৈল থাঁকিতে পারে ন৷, 
সেইন্প অবিনশ্বর আত্মায় কখনও বিনশ্বর বস্ত-নিচয়ের সন্থা 

থাকিতে পারে না। যাহারা আত্মজান গপ্রভবে পদাথ-নিচয়ের 

প্রকৃতি নির্ধারণে সামথ্য লাভ করিয়াছেন, সেই ভত্তুদশা মনীষিগণ 

অবিনশ্বর ও বিনশ্বর পদার্থের তত্ব নির্ণয় করিয়াছেন । যে জ্ঞানবলে 
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অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত তম্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ 

তাহারা সং (অবিনশ্বর ) এবং অসৎ (বিনশ্বর ) বস্তর পার্থক্য 

নির্ণয় করিয়াছেন, তুমিও সেই জ্ঞানলাঁভে মোহান্বকাঁর বিদুরিত 
করিয়া শিত্যি|নিত্য বস্তনিচয়ের স্বরূপ নির্ণয় কহিতে পারিলেই 

বুঝিতে পারিবে যে, স্ুখ-ছুঃ€খ শোক-মোহাঁদি কেবল বিষয়েন্তি়- 
সংযে|গেরই পররণতিমাত্র, সুতরাং অসৎ অর্থাৎ অস্থায়ী । বিনশ্বর 

দেহের সহিতই তাহাদের সম্বন্ব--দেহাতীত অবিনশ্বর আত্মার 

সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই; আর ইহাঁও বুঝিতে পারিবে 

যে, ভীম্মদ-গুরুজনের ও তোমার স্বজনগণের বিয়োগাশঙ্কায় যে 

তুমি ব্য.কুল হইতেছ, নশ্বর দেহের বিশে তাহাদের বিনাঁশ 
সাধিত হইতে পারে না। জগত এমন কেহই নাই, যে ব্যক্তি 
অবিনশ্বর আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে) সুতরাং তজ্ভন্য 
তোমার শোকের কোন কারণ নাই ॥ ১৭ | 

, অন্বর? |-নিত্যন্ত (সর্বদা একরূপন্য ) অনাশি৭ঃ ( নাঁশ- 

শীনপ্য ) অপ্রমেয়স্য ( অপরিচ্ছি লপ্য ) শরীরিণঃ (আত্ুনঃ) ইমে 
পরিদৃশ্যমা না; ) দেহাঁঃ অন্তবন্তঃ (বনাশশীল।: ) উক্তাঃ; তন্ম।ৎ 

হে ভারত! যুধ্যন্ব ( যুঙ্গরূপং ম্বধ্মং পালয় ) ॥ ১৮ 

অনু ।-_-সেই আম্মা নিত্য, অবিনাশী এবং পরিচ্ছেদহীন 

ঠাহাঁর এই দেহ বিনাশশীল বলিয়া অভিহিত হয় ; অতএব হে 
ভারত ! তুমি যুদ্ধ কর অর্থাৎ শ্বধন্ম পালন কর ॥ ১৮ 

স্বামী |_ __আগমাপাম্ধন্মকং সংদর্শয়তি-_-অন্তবস্ত ইতি। 

অস্তো বিনাশো বিদ্ভাতে যেষাং তে অন্তবস্তুঃ। নিত্যস্য সর্বদৈক* 
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ঘ এনং বেত্তি হস্তারং ৪ মন্যতে হতম্। 

উভৌ। তৌ ন বিজানীতে নায়ং হন্তি ন হন্যাতে ॥১৯ 

দুপন্য, শরীরিণূঃ শরীরবতং অতএব অনাশিনো বিনাশরহিতস্য 

অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছি্নশ্ত আত্মন ইমে সুখছুঃথাদিধর্মকা দেহা উল্তা- 

তুদর্ণিভিঃ | যা দেবা আনো ন বিনাশং, ন চ সুখছুঃখাপিসন্বন্ধঃ, 

তগ্রান্মে। জং শো কং ত্যন্ক। যুধ্স্স্বধরং মা ত্যাক্ষীরিত্যথঃ ॥ ১৮ 

অন্বয়ঃ |-_ঘঃ এনম্ (আয্ঞানং) ইস্তারং বেত্তি, যশ্চ এনং 

হততং মন্যতে, তো উো ন বিজানীতঃ (বিশেষেণ নাঁবগঙ্ছতঃ ), অং 
ন হস্তি, ন হন্যতে ॥ ১৯ 

অনু ।--যেব্যক্তি আত্মাফে ক্ষাহারও হস্তা মনে করে, 

আর যে ব্যক্তি আত্মাকে অন্ত কর্তৃক হত মনে করে, তাহাদের 
ভয়ের কেহই সবিশেষ অবগত নহে; হনি ফাহাঁকে এ ব+ করেন 

না ব।অন্ট কতৃক নিহতও হন না ॥ ১৯ 

স্বামী |-_তবেদং ভীম্মাদিমৃত্যুনিমিত্তঃ শোঁকো নিবারিত:, 
যচ্চআআনো হজ্ততনিমিতং দুঃখমুক্তম্ “এতান্ন হস্তমিচ্ছামি” ইত্য।- 

দিনা, তদপি তদ্ধদেব নিনিগিত্তমিত্যাহ-_য এনমিতি | এনমান্বানম্। 

আত্মনে! “হননক্রিয়ায়াং কর্ধত্বং কর্তৃত্মপি নাতীত্যর্থঃ। তত্র 

হেতুর্নীফ্মিতি ॥ ১৯ 

টিপ্পনী |-. নিত্য সতরাং বিনাশহীন শরীরধারী আজ্মাঁর স্থুল 
সক্ষম কারণরূপ দেহগুলি বিনাশশীল। এই বিনশ্বর দেহগুলির উপর 
তুমি “পিত।মহ' শাঁচাধ্য*বন্ধু* গ্রভৃতি অবান্তবিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া 
শোক-মোহে অভিভূত হইয়াছ। তুমি আন্সানাজ্ম-বিবে করূপ অস্ত্রে 

মো.জাল ছেদন করিলেই তাহাদের প্রত্নত স্বরূপ অবধারণ করিতে 
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ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং 
ভূত্বা ভবিতা ব! ন ভূয় । 

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাঁণে। 

ন হন্যতে হুন্যমানে শরীরে ॥ ২০. 

পারিবে; তখন তোখাঁর এরপ বিষাদের কোন কারণই থ|কিবে 
'না। অভএব স্বধন্মত্যাগ করিও না--যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। বর্ম 

ত্াাগী কদাচ শ্রেয়োলাঁভে সমর্থ হয না। কত; যাহারা এ অনিত্য- 

দেহে--“আমিত* আরোপিত করিয়া, আমি অমুককে বধ করিলাম 

ব। অমূক আমার দ্ধ রা ত হইল এইরূপ »নে করে, তাঁরা ভ্রাস্ত। 

শান্বার্থ পর্ধ্যালোচনা করিলে বুঝিতে পাঁরা যাঁয় :য, 'আম্ম। বিকাী 

বস্তনিচয়ের ন্া(র বিনথর নহেন; প্রকৃত “আমি” বাআত্মা বধ্যও 
নহেন, ঘাতক ও নহেন ॥ ১৯ 

অন্বপঃ |-_অয়ং কদাচিৎ ন জাঁয়তে, বা ( অথব! ) ভরিতে ; 

ভূত্বা বা ভূয়; (পু*রূপি)ন ভবিত। ( ভবিষ্যতি); অয়ম্ অজ: 

( ভগ্মশ্ন্যঃ ), নিত্যঃ (সদৈকরূপঃ ), শাশত: ( শঙ্স্তবঃ), পুরাণ: ) 
শরীরে হন্তম।নে [ অয়ং ] ন হন্যুতে ॥ ২০ 

অনু '__ইনি (আমু! ) কখনও জন্মেনও না, মরেনও না 
একবার জন্মির। পুনবার আবার হইবেনও না; ইনি জন্মহীন 

সর্বদা সমভাবাঁপন্ন, অপক্ষয়হীন এবং পুরাণ (পরিণামশূন্য ); 

শরীরের বিনাঁশে ইনি হত হন না ॥ ২০ | 
স্বমী |-_ন হন্যত ইতে/ হদেব ষড়ভাঁববিকারশূন্বাত্ত্বেন 

দ্রঢ়য়তি--নেতি, ন জাত ইত্যাদি। ন চাম়ুত ইতি জন্ম প্রতিষেধঃ | 
নঘ্রিয়ত ইতি বিনাশ প্রতিষেধঃ | বাঁশনদ চার্থে। ন চায়ং ভৃত। 
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বেদাবিনাশিনং নিত্যং ষ এনমজমব্যয়ঘূ। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥ ২১ 

উতৎপছ্য ভবিতা, বতি অন্তিহং ভ.তে, কিন্তু প্রাগের স্বতঃ সন্রপ 

ইতি জন্মান্তরান্তিত্বলঙ্গণদ্িতীয়বিকা'র প্রতিষেধঃ। তত্র হেতুঃ-- 
যপ্মানও$। যোহি জায়তে সহি জন্মাস্তরমন্তিত্বং ভজতে ) ন তু 

'ষঃ স্বযুম এবাস্তি স ভূয়োহপ্যঙ্জদন্তিজ্ং ভজত ইড্যর্থ। নিত 

সর্কদৈকরূপ ইতি বুদ্ধিপ্রতিষেধঃ | শ্রাশ্বতঃ শশ্বপ্তব ইত্যপক্ষয় প্রতি- 

ষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব ন তু 
পরিণামতো| রূপান্তর: প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেহ্য- 

স্য.স্ুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়েহিধিকং যথা ভবিতেতি তথা ন ভবতীতি বুদ্ধি- 
প্রতিষেধঃ। অজে। নিত্য ইতি চোঃয়বৃদ্ধযাগ্তভাবে হেতুরিতি ন 
পৌনরুক্যম্ | তদেবং জাঁয়তে অস্তি বন্ধাতে বিপরিণমতে অপক্মীয়তে 

নশ্তীত্যেবং যাক্কাদিভির্বেবাভিরুভ1ঃ ষড়ভাববিকার! নিরন্তাঃ। 

'্দর্থমেতে বিকাঁরা নিরস্তান্তং প্রস্ততং বিনাশাভাবমুপনংহরতি--.ন 

ইন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি ॥ ২৯ 

টিপ্পনী |__যেবস্ত অনিত্য তাহাই জন্ম, অর্তিত্, বুদ্ধি, 
বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়বিধ বিকারাধীন।; আত্মা 
নিত্যকুটন্থ অর্থাৎ ত্রিকালে একদ্ধপে অবস্থিত; স্থতরাং তিনি ধড়- 
বিকারের অতীত-_-অবিক্রিক্ব ; অতএব এই বিকারী দেহের বিমাশে 
তাঁহার বিনাশ অসম্ভব ॥ ২০ পু 

অন্থয়; |-_হে পার্থ! ধঃ এনম্ (আত্মানং) নিত্যমূ্ 

( অবিনশ্বরম্ ) অজম্ ( জন্মহীনম্) অব্যয়ং [চ] বেদ (ভাঁনাতি) 

সঃ পুরুষ কথং কং হন্টি, কং বা ঘাতয়তি ॥ ২১ 
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বাস ংসি জীর্ণানি যথ! বিহার 
নবানি গৃহাত নরোহপরাণি | 

তথ! শরীরাঁণি বিহায় জীর্ণা- 

হ্যন্য/নি সংয[তি নবানি দেহী ॥ ২২ 

অন্ন |__তে পার্থ! যিনি এই আত্মাকে নিত্য, ভন্মহীন 
* এবং হীস-বুদ্ধিহীন বলিয়া অবগত আছেন, তিনি কাহাঁকেই বা 

কিন্ধপে বধ করেন, কাহাঁকেই ব। কিরূপে বধ করান 2 ॥ ২১ 

স্বামী 1-_অতএব হস্ত ভাবোহপি পূর্বোক্ত গ্রতিষিদ্ধ 

ইত্যাহ_-বেদাবিন|শিনমিত্যাদি | নিত্যং বৃদ্শৃণ্ঠম্ অব্যয়ম্ অপক্ষয়- 
শূম্যম্ অজম্ অবিনাশিনঞ্চ যো বেন স পুরুষঃ কংহস্তি কথংবা 

ঘ/তয়তি? এবসুঁতশ্ত ব.ধ সাননাতাবৎ। তথা স্বয়ং প্রযে।জকো 
ভূত্বা অন্তেন কং ঘায়তি ন কঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন ময)পি 

প্রয়োজকত্বাদ্োষদৃষ্টিং মা কাাঁরিতু।জিং ভব ত ॥ ২১ 
টিপি |।_-যে সকল পদার্থের জন্ম ও নাশ আছে, 

সেগুলি কাঁচ প্রত প্রস্তাংব সত্য বলিয়া গণনীয় হইতে পারে 
মা। আত্ম! যখন জন্স-নাঁশহীন, তখন একমাত্র তিনিই সত্যপদ- 
'ঘাচা। যিনি আত্মার এই সত্যন্বরূপতা অবগত আছেন, তিনি 

আঁবাঁর কেমন করিয়। কাহাকে বধ করিবেন? তেমনি তিনি 
অন্য কাহারও দ্বার! কাহারও বধকারধ্য সম্পাদন করাইতেও 

পারেন না। নিক্ষিয আম্মার কর্তৃত্ব বা প্রয়োজকহও থাকিতে 

পারে না॥ ২১ ূ 

আন্য়ঃ --যখ! নরঃ জীণানি বাঁসাংসি (বস্ত্রীণি ) বিহায় 
ত্যত্কা ) অপরাণি ( অন্তানি) নবানি [ বাসাংমি ] গৃহাতি, তথা 



২য়ঃ অঃ] দ্বিতীয়োহ্ধ।ায়ঃ | ৬১ 

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ| 

ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়ততি মারুতঃ ॥ ২৩ 

অচ্ছেছ্োহয়মদাহ্োহয়মর্েগ্যোহশোধষ্য এব চ। 

নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ | 

দেহী ( আস্ত! ) জীর্ণানি (বিশীর্ণানি ) শরীরাণি বিহাঁয় অন্থানি 
নবানি (নৃত্নানি ) সংযাতি (প্রাপ্সোত )॥ ২২ 

অন্ু |__ যেমন মন্তব্য জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ কিয়া অন্য নৃতন বন্ধ, 
'পরিধ|ন ক:র, সেইন্ধপ আত্ম! জীর্ণ দেহ ত্য।গ করিয়া পুনরায়: 

নুতন দেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২২ 

স্বামী 1-_-নম্বাতআনোইবিনাশেহপি তদীয়শরীরনাঁশং পর্যযা" 

লোচ্য শোঁচামীতি চেৎ তত্রাহ--ব|সাঁংসীত্যাদি। কন্মনিবন্ধন- 

ভূতানাঁং দেহানামবশ্থন্তাবিত্বাৎ ন তজ্জীর্দেহনাশে শেকাঁবকাঁশ 

ইত্যথঃ ॥ ২২ 

অন্বয়ঃ |--শক্ত্রণি এনম্ (আত্মানং) ন হিনন্তি) তথা 
পাবকঃ ( অগ্নিঃ) এনং ন দহতি; আপ: (জলম্) এনং ন ক্রেদ- 

মস্তি; মাকুতঃ ( বাযুঃ) চ এনং ন শোধয়তি ॥ ২৩ 

অনু ।__শস্ত্র সকল ইহাকে (আত্মাকে) ছেদন করিতে 

অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে, জল ই"হাঁকে পচাঁইতে অথব! বাযু ই'হাঁকে 
শুফ্ধ করিতে পারে না ॥ ২৩ 

স্বামী ।২-কথং হস্তি ইত্যনেনোক্ং বধ.1ধন'ভাবং দশয়ন্ 

অবিনাশিত্বমাজ্ন: স্ষ,টাকরোঁতি-_-ন্নৈমিত্যাদি। আপো ন ক্রেদ- 
স্তি মুদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ববন্তি ॥ ২৩ 

অন্বয়ঃ |---অয়ম্ অচ্ছে্যঃ) অয়ম, অদাছা: অয়ম্ অক্রেদ্যং 



৬২ ্রীমন্তগবদ্গীতা। [ ২য়ঃ অঃ 

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যেহয়মবিকার্য্যো হয়মুচ্যতে ॥ ২৪ 
অশোধ্যশ্চ এব? অয্বং নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাথুঃ (স্থিরম্বভাব:) 

অচলঃ ( পূর্্বরূপাপরিত]াগী ) সনাতনঃ ( অন।দিঃ)) অয়ম্ অব্যক্তঃ 

( ইন্ডিয়া ণাঁমগোঁচরঃ ) অয়ম্ অচিন্ত্যঃ (মনসোহপি অবিষয়:) অয়ম্ 

অবিকাধ্যঃ (বিকারানর্থ: ) উচ্যতে ॥ ২৪ 

অনু 1-_ইনি ছেদনের অযৌগা, ইন অদাহ্য, ইনি অব 
( পচিবাঁর অযোগা ) এবং অশেয্য (যাহা শুষ্ক হইবার নহে); 

ইনি নিত্য, সর্বব্াাপী, অপরিণামী, সদা একরূপ এবং অনাদি) 
ইন চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের অগোঁচর, চিন্তারও অগোঁচির এবং অবিকারী 

বলিয়। অভিহিত হন ॥ ২৪ 

. শ্বামী |-তত্র হেতুমাহ--অচ্ছেঙ্য ইত্যাদিনী সার্দেন | 
নিরবনরবত্বাৎ অচ্ছেছো|২কেদ্যন্চ। অমূর্তত্বাদদাহাঃ দ্রবব্ধাভাবাঁদশোষ্য 
ইতি তাঁবঃ। ইত"5 ছেদাদিফোগেযো ন ভবতি, যতে। নিত্যঃ 

'অবিনাশী সর্কত্রগতঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্ছভাব: রূপান্তর পত্ভিশৃনযঃ | 
 অচলঃ পূর্বরূপাঁপরিত্যাগী । সনাতনোহনাদঃ 1 কিঞ্চ অব্যন্ত- 
চচরাগবিষয়:। অঠিস্ত্যঃ মনসোইপ্যবিষয়ঃ।  অবিকাধ্যঃ 

কর্শেনিয়াণামপ, গোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যতে ইতি নিত্যত্বাদভি- 
'যুভোজিং গ্রমানয়তি | ২৪ 

টিপ্লনী |_ত্রয়েবিংশ গ্লোকে ভগবান আত্মতত্ব প্রসঙ্গে 
যে উপদেশ দিক্লাছেন, চতুর্কিংশ শ্লোকের প্রথম ছুই টরণে তাহারই 
পরিণতি নির্দেশ করিলেন | ত্রয়োবিংশে “নৈনং ছিন্াাস্ত শস্ত্াণি" 

ঘলিয় চতুর্ধিবংশে বলিলেন “এয়ম্ অচ্ছেদ্যঃ* “নৈনং দহতি পাঁবকঃ* 

অতএব “অয়ম্ অদাহাঃ | “ন ঠনং ক্রেনয়ন্ত্যাপঃ* অতএষ “অয়ম্ 

অরেদ্যঃ |” “ন শোষয়তি ম।রুন্ড$* অতঞব “অস্মমূ অশোধ্যঃ1” 



২ অঃ] ছ্বিতীয়োহধা য়; ৬৩ 

তম্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্'স ॥ ২৫ 
শেষ চাঁকিটি চরণ ২*শ ক্সোকোক্ত তত্রেরই সমর্থক! বস্তত; “ন 

জাঁয়তে শ্রিয়তে রা কদাচিৎ” ইত্যাদি (২০) শ্রোকে যে তত্ব 

পরিব্যক্ত হইয়।ছে, ২১শ হইতে ২৪৭ পর্যন্ত গ্নোকগুলি তাহারই 
বিবৃতি বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যাঁয়। আত্মতত্ব অতভীৰ; 
দুর্কবোধ্য ; উহ্। উপলব্ধি কর! অতীব স্ুকঠিন ব্যাপার; টি 

পরম কারুণিক ভগবান্ বাস্থদেৰ শিষাহিভার্থ এবং তংসহ লোক. 

হিতার্থ বিডিন্ন পদপদার্থ য়োগে ভাঁহাই পরিল্ষ,ট করিলেন। 
ইহা পুনরুক্তি-দে মদৃষ্ট বলিয়া! বিবেচিত হইতে পাঁ.র না ॥ ২৪ 

অন্বয়ঃ |-তন্মাৎ এনন এবং বিিত্ব। অন্থ:শাচিতুং 

নার্ছলি ॥ ২৫ 
অনু ।__ অতএব ই'হাকে এইরূপ জািয়া অগশোচনা কর! 

তোম|র উচিত ন.হ॥ ২৫ 

স্বংমী |--উপনংহরতি-তন্মাদেবমিত্য।দি। ত.দবমাজ্সনে! 
জন্মবিনাঁশাভাঁবান্ন শোকঃ কার্য ইত্যুক্তমূ॥ ২৫ 

টিপ্পনী ।-_ইতংপুর্বে  “অশোচ্যানন্বশোচত্তম্”  ইত.।দি 

( ২য় অঃ ১১শ) শ্লেকে শোকমোহের অযে;ক্িকতা এখং আঁন্মার 

অহিনশ্বরত্বদি বিষয়ে ভগবান্ যে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়া- 

ছিলেন, এক্ষণে এই চরণ-ছ্বগাত্মক ২৫শ গ্েেকে তাহার উপসংহার 

করিয়! বলিলেন_আম্মহত্বে অনভিজ্ঞতাবশতঃ তুমি শোকমোহে 
অভিভূত ংইয়াঁছিলে ; অবুণ। তে|মাঁকে বে সকল উপদেশ দিলাম 

তা ।তে তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্নীলিত হইবারই কথ|।। অতঃপর 
অ.র অমৃনক শোক-দেহে তোমার হ্যায় ব্যক্তির অভিভূত হওয়! 

সাজে না॥ ২৫ 



৬৪ শ্রীদপ্তগব্দীত। | [ ২য় অ: 

অথ চৈনং নিত্যজতং নিত্যং ব! মন্যসে সৃতম্। 

তথাপি ত্বং মহাবাহে! নৈনং শোচিতুমহ্থসি ॥ ২৬ 

অন্থয়ঃ ।--অথচ (যদি) এনম্  আত্মানং) নিত্যজাতং 

বা (অথবা) নিত্যং মৃতং মন্তসে, হে মহাঁবাহো ! তথাপি ত্বম্ 

( আত্মানং ) শেচিতুং নাহসি ॥ ২৬ 

| আনু |__আ|র যদি তুমি এই আত্মাকে নিত্যজাত ( দেহের 

সহিত উৎপন্ন) অথব। নিত্যমৃত (দেহের সত মৃত) মনে 

কর, তথাঁপি হে মহাঁবাঁহে ! ইহার ( এই আত্মার) জন্য তুমি 
। শোক করিতে পার না ॥ ২৬ 

স্বামী |-_ইদানীং দেহেন সহাআ্সনো জন্ম, তদ্িনাশেন চ 
বিনাঁশমঙ্গীরত্যাপি শোঁকো! ন কাধ্য ইত্যাহ-অথ চৈনমিত্যাদি | 

অথ যদ্যপি এনমাত্সানং নিত)ং সর্ববদ। তত্তপ্দেহে জাতে জাঁতং মন্তাসে 

তথা তত্ত-দ্দহে মতে মৃতঞ্চ মগ্তনে, পুণ্যপাপয়োন্তৎফলভূতয়োশ্চ 

জন্মমরণঞোঁরাত্মগাঁমি হাথ ; তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্থসি ॥ ২৬ 

টিপ্ননী ।__আত্দার জন্া-নাঁশ-হ'নতা ও নিত্যত। সম্বন্ধে 

উপদেশ প্রদান করিয়া এক্ষণে যুদ্ধরূপ ক্ষল্রিয়ের স্বধ€পালনে 

হননক্রিয়ার বৈধত। প্রতিপাঁদনার্থ গ্রসঙ্গান্তরের উল্লেখ করিতেছেন । 

আত্মভত্বসহ্বন্ধে সাধারণত, লোকের বিশ্বাম এই ঘে- দেহের 

সহিত আত্মা জন্মগ্রহণ করেন এবং দেহণাঁশে আত্মারও নাশ হয়। 

যদি তুমি এইরূপ সাধারণ বিশ্বাসের বশবন্তী হও, তাহা হইলেও 
বিবেচনা করিয়া দেখ, উৎপন্তিশীল পদার্থের নাশ এবং রিন*র 
পদার্থের পুনরুৎপত্তি ত অনশ্ঠন্তাবী। তবে তোমার ঈদুণ অন্ত- 
দ্রাহজনক শোকের অবকাঁশ কই ? ॥ ১৬ 



২য়ঃ অঃ ] ঘিতীয্বোহ্ধ্যায়' | ৬৫ 

জাতস্ত হি গ্রে স্ৃত্যুর্জবং জন্ম স্বৃস্ত চ। 
তম্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহমি ॥ ২৭ 

অন্বয়ঃ |__হি ( যতঃ ) জাতশ্ত মৃত্যুঃ বঃ ( নিশ্চিতঃ ) 

মৃতস্ত চ জন্ম প্রুবম; তন্মাৎ অপরিহাধ্যে (অবশ্যন্তাঁবিনি)) অর্থে 

: ( বিষয়ে ) শোঁচিতুং ন অহ্সি ॥ ২৭ 
অনু | যেহ্তু খিনি জন্মিয়াছেন, তাহার মৃত্যু নিশ্লিত' 

এবং মৃত ব্যক্তিরও জন্ম নিশ্টিত; অতএব তুমি অবশ্থাস্তাবী বিষয়ে 

শোক করিতে পার না ॥ ২৭ 

স্বামী -কুত ইত্যত আহ-জাতন্ত ইত্যাদি। হি 
যম্মীজ্জতহ্। ব্ব'রস্তককর্শক্ষয়ে মৃত্যুষ-ব। নিশ্চিত: মৃতস্থ চ 

তত্তদ্দেহকতেন কর্ণ জন্মাপি ক্রবমেব 7) তত্তস্মাদেবমপরি- 

হার্ষে)হরেইবশ্যন্তাৰিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে ত্বং বিখান্ শোচিত্রং 

খোগ্যো ন বলি ॥ ২৭ 

 "টিপ্লবী।-_সংসারে জন্মিলেই অগ্ত হউক, কণ্য হউক, বা 
তব পরেই হউক, অবথ্যই মৃত্যুর কবলিত হইতে হইবে এবং 

মরণাস্তে স্ব স্ব কার্য্যের অনুরূপ জন্মগ্রহণ করিতে ও হইৰে-- প্রাকৃতিক 

এই নিয়ম অতি কঠোর হইলেও অলঙ্ঘনীয়। কেহই ডন্মমরণের 
বিধ।ন অতিগ্রম করিতে অমর্থ নহে_-ইহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে 
পার। তুগি যুদ্ধ না করি:ল যদি এ দকল যোদ্ধবুন্দ চিরকাল 

জীবিত থাকেন, তাখা হইলে অবশ্য তোমার ঈদৃশ কাতরত। 
অপঙ্গত নহে। যখন কন্মদ্বার৷ ইহারা অবশ্যই দেহত্যাগ করিবেন, 

তখন তুমি াঁহা-দর শোকে কাতর হইতেছ কেন? অগ্রিখোত্রাণ্রি 

নায় ধর্দযুগগ ক্ষল্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য ইহাতে ত্যবায় নাই। 



৬৬ অমন্তগবদ্গাতা | [ ২য়ং অঃ 

অব্যভ্াদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
'অব্যজ্নিধনান্যেব তত্র ক পরিদেবনা ॥ ২৮ 

বরং ধর্মযুদ্ধে পরামুখতা পাপাঁবহ। যদিও ইহা! কাম্যকর্মমমধ্যেই 
পরিগণিত ; কিন্তু প্রারব্ধ কাঁম্যকশ্মও পরিসমাঁপনীর়। যখন 

তুমি পূর্ব হইতেই যুদ্ধে প্রবুদ্ত আছে; তখন এই প্রারন্ধকণ্ম সমংপনে 

তুমি বাধ্য। অকরণে তোগার প্রত্যবায় অপরিহাধ্য ॥ ২৭ 

অন্বয়ঃ ।--হে ভ।রত ! ভূতানি ( শর রাণি) অব্যক্তাঁদীনি 

ব্ক্তমধ্যানি, [ তথা ] অব্যক্তনিধনাঁনি এব) তত্র পরি-দবনা কা? 

( শোকনিমিততবিলা"  কঃ)11॥ ২৮ 

আনব 1- ছে ভারত ! ভতগণের আদি অব্যক্ত ; মধ্য অর্থাৎ 

স্থিতিকাল ব্যক্ত; আবার নিধনও অব্যন্ত। অতএব এ বিষয়ে 
সার পরিদেবন। কি? ॥ ২৮ | 

পাখা |-কিঞ্চ দেহাদ,নাং চ ম্বভাবং পর্ধ্যালোচ্য 
তছুপ ধিকে আহুনো জন্মমরণে শোঁকে। ন কার্য ইত্যত আহ- 
অব্ক্তাদীনীতাদি। অব্ক্তং প্রধনং, তদেবদি উৎপত্তেঃ পুর্বব- 

রূপং যেষাঁং তানি অব্যক্তাঁণীনি ভূভানি শরীরাণি কারণাঁতুনাপি 

স্থিতান/মেবোত্পকেঃ। তথ| ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্য; জন্মমরণা- 

স্তরালং ছিতিলক্ষণং যেষাং তানি বক্তমধ্যানি; অব্যক্তে নিধনং 

হয়ো যেষাং তানীমান্তেবভুতান্তে, তত্র তেষু কা পরি বনা কঃ 

শোকনিমিত্বো বিলাপঃ। গ্রতিবুদ্ধন্য হুপ্দৃষ্টবস্তঘিব শোকো ন 

যুক্গ তে ইত্যর্থ: ॥ ২৮ 
ট্গ্লনী |-_পৃথিব্যাদি ভূতময় দেই জন্মপরি গ্রহের পুর্বে 

অব্যক্ত অবস্থায় থাকে; উন্মের পর কিছুদিন পরিব্যক্ত থাকে 



২য়; অঃ] ছিতীয়োহধ্যাঁয়ঃ | ৬৭ 

আশ্চরধ্যবণ পশ্যতি কশ্চিদেন- 

মাশ্চরধ্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ | 
আশ্চধ্যবচ্চৈনমন্যঃ শুণোতি 

শুত্বপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ 

আবার মরণাস্কে পুনরায় অব্যক্ত হইয়া যাঁয়। (ন্যায়মতে যাহার 
আদ ন|ই-- অন্ত নাই._তাহাঁর মধ্যাবস্থাও থ|কিতে পারে না 

(এই তত্বই ইতঃপুর্বে ২য় অঃ :৬শ শ্রেকে বিবৃত হইয়াছে ।) 
অতএব তুন্ত মিথ্যাভূত ভৌতিকদেহের নিমিত্ত কেনই বাঁ ভোম।র 
এইরূপ পরিদেবন! উপস্থিত হইয়াছে? তোমার ন্,য় বিশুব্ধব-শ- 

জাঁত বুদ্ধিনান শাস্বতত্জ্ঞ ব্যন্ত র যুদ্ধলপ শান্বসঙ্গত ্বধশ্মপালনে 
এইরূপ ইতন্তত করা অতীব গহিত ॥ ২৮ 

ভানন2 | _ কশ্চিৎ এনম্ জাশ্দ্যবৎ পশ্ততি, তখৈব চ 

অন্ঃ আশ্চধ্যবৎ ব্দতি। অন্যশ্চ এনম্ আঁন্চর্যাবৎ শরণো'ত; শ্রত্বা 

অপি কশ্চিৎ এনম্ ( আম্মানং) নৈব চ বেদ (জানাঁতি )॥ ২৯ 

অনু '__কেহ ইহাকে [ শান্্রালোচনা 'ও গুন্দপুদেশে 
ভ1নিয়াও ] আশ্চধ্যের ন্ার বোধ করেন; বেহ বা ইহাকে 

আশ্চর্যবৎ বলেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ করেন, আবার 

কেহ বা শুনিয়।ও ই'হাঁকে জানেন না (বুঝেন না )॥ ২৯ 

স্বামী | _ কৃতশুহি বিদ্ধ ংসোহপি লোকে শোচন্তি আত্মা- 
জ্ঞানা.দব ইতাশ.য়নাত্মনো ছুর্কিজ্ঞেরতাঁমাহ-_আশ্চ্যযবদিত্যাদি। 

কশ্চিদেনমাক্ানং শাস্থাচাধ্যে পদেশাভ্যাং পশ্ঠন্নাশ্চধাবৎ পশ্ঠতি, 

মর্ধগতন্ত নিত্যজ্ঞানানন্দম্বভাবস্তাতআনোহলে।কি কত্বাদৈন্দ্রজালিক- 

বদ্ঘটগরাঁনং পশ্রান্সিব ল্ময়েন পশ্য অ বনাভূ-ত্বৎ। তথা 



৬০ শমদ্তগবদ্গাতা । [ ২ক্কক অঃ 

আশ্চর্য/বদেবান্টো বদতি, শৃণোতি চান্তঃ কশ্চিৎ পুনর্বিবপরীত- 

ভাবনাভিভূতঃ শ্রত্বাপি নৈব বেদ। চশব।ছুক্তাঁপি ন সম্যগেদেতি 

রষ্টব্যম্॥ ২৯ ্ 

টটগ্লনী | _এই আক্মতত্ব অতীব রহস্গয়_-ইহার মর্মাব- 

ধারণে সামর্থ্য লাভ ক€া অতীব দুঃসাপ্য। গুরূপদেশে ধাহার হৃদয়- 
নিহিত অগ্জানতমোরাঁশি বিদুরিত হইয়াছে, তিনি আত্মসাক্ষাৎ- 
কারের থেগ্যতা লাভ করিয়াঁও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইয়| 

আত্মাকে আশ্তর্য্যবৎ দর্শন করেন। ঘিনি আত্মতত্ব পর্যালোচনায় 

ব্যাসন্ত থাকেন, তিনিও ইহাঁকে পরমা্চর্য্য বলিয়াই বর্ণনে নিরস্ত 
হইতে বাধ্য হন-_বর্ণনাপবোগী শব্দই তিনি খুজিয়া পান না। ধিনি 
জশ্ত্য্যব প্রশীয়মান আম্মতত্ব-বিষয়ক বুৃত্তাস্ত শ্রবণ করেন, 

তিনিও তৎসমুদ+ অলৌকিক বোধে অভিভূতচি ্ত হইয়া! পড়েন 
কোন ক্রমে তাহা হৃদরঙ্গম করিতে না পারিয়। বিল্ময়াবসন হয়ে 

নিরস্ত হন। বান্তবিক ছ্রিচিত্তে পর্য।লে'চনা করিলে স্পষ্টই 

গ্রতীয়ম.ন হয় যে, ইহ] অপেক্ষ। অধিকতর বিন্ময়াবহ অদ্ভুততত্ব 
আর কিছুই নাই। কাঁরণ-_ঘিনি জাগতিক স্থাবর-ছঙ্গম!ত্মক 

যাবতীয় ভৌতিক পদার্থে অনুস্থ।ত রৃহিয়াছেন-_-যিনি আমাদের 

অন্তরে বাহিরে সর্বত্র সর্বদা নিরন্তর বির।ঞ্জম।ন রহিয়াছেন--ধাহ'র 

অপ্রত্হত প্রভাবে যাবতীয় বিশ্বব্যাপার নিয়ন্ত্রিত রহিয়া,ছ, সেই 
সত্যন্বরপ জ্ঞানন্বরূপ আনন্দম্বরূপ পরম মঙ্গলময় আত্মাকে লোকে 

দেখিয়াও দেখিতে পার ন।--গুনিয়ও শুনিতে পায় না- কেহ 

বুঝাইয়! দিলেও ধাঁরণ,য় আনিতে পারে না। আমরা অকিঞ্চিৎকর 

ক্ষণভঙ্গুর সুখের আশায় ধনলে.ভে আত্মহারা হইয়া এক দেশ হইতে 

বছ আঁয়াস শীকাঁর করিয়া দেশীঞ্চরে যাইতছি ধন্লাভে উদয়।ন্ত 



[ ২য়ঃ অঃ দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ | ৬৯ 

দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বস্ত ভারত । 
তম্মাৎ সর্ধাঁণি ভূতাঁনি ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥ ৩০ 

ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করিয়াও আশাম্ঘরূপ ধন লাভে সমর্থ 

হইলাম না বলিয়া অন্ুক্মণ ক্ষু্নহদয়ে কালযাঁপন করতেছি, 
একবারও ভাঁবিয়া দেখি না, সে ধন কয়দিনের জন্য ? আর যে 

অকিঞ্চিৎকর একাস্ত ক্ষণঞ্তায়ী বিছ্যচ্চঞ্চল সুখের আশায় আমর! 

জীবনাস্তকর পরিশ্রম ত্বীকাঁর করিতেছি, তাঁহও কি পাইতেছি? 
সেসুখ কি আমাদিগকে বিন্দুমাত্র শাস্তিদানে সমর্থ? পক্ষান্তরে 

যে অক্ষম অণুল্য ধন আমদের করীয়ত্ত _যাঁং পাইলে আমা:দর 
পর্ধহুঃখের একান্ত নিবুত্তি হয়, সেই আজ্মতত্্ জ্ঞ|নল।ভে অ.মরা 

সম্পূর্ণ উদাম'ন! ধাহার শ্োতা অঠিঅল্প আবার আোতৃগণের 

অধিকাংশই ধাঁহাঁকে জানিতে প1রে না; ধাহাঁর উগদেঠ|! আশ্ধ্য- 

বৎ, কাঁরণ*অনেকের মধ্যে দৈবাহ কোন ভাগ,বান্ ব্যক্তি উপদেষ্টা 

গুরুর আসন গ্রহণ করিতে স্মর্থ হন); এইরূপ অ.বার অনেক 

আোতার মধ্যে কোঁন নিপুণ ব্যক্ত তাহার লন্ধা হন অর্থাৎ লাভ 

করেন; কাঁরণ কোন নিপুণ আঁচীধ্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়।ই ঝোঁন 
ভাঁগ্যবান্ ব্যক্তি তাহার জ্ঞাতা হন অর্থাৎ তদ্বিরয়ক জ্ঞানল|ভ 

করেন; অতএব যে কোঁনরূপেই বিচার করিয়৷ দেখ না কেন, 

আত্মসংহ্ষ্ট সমণ্ত ব্যাপারই আশ্যধ্যবৎ ॥ ২৯ 

অন্বয়ঃ |-_-হে ভারত! অয়ং দেহী (দেহোপাদ্মান্ আত্ম?) 

নিত্যং ( সর্বদা ) সর্ধস্ত দেহে অবঃ ( হস্তনশক্যঃ) তন্মং ত্বং 

সর্বাণি ভূতাঁনি (শরীর।ণি ) শোঁচিতুং নার্ঘসি ॥ ৩০ 

অনু | হে ভারত! এই আত্মা সর্বদা সকলের দেহে 



৭০ | শীমন্তগবদ্গীতা। [২ অ 

স্বধ ্ মপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহুি। 

ধর্ম্যদ্ধি যুক্ধাচ্ছে য়োহন্ৎ ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যতে ॥ ৩১ 

্বয়ং অবধ।; অতএব এই পরিদৃশ্তমাঁন ভূতলকলের পন্য তুমি শোক 
করিতে পাঁর না ॥ ৩০ 

স্বাণী ।-_-তদেবমবধ্যত্মা্নঃ সংক্ষেপেশখোপধিশন্ অশে।চা; 

ত্বমুপসংহরতি--দেহীত্যাদি। স্পষ্টার্খঃ ॥ ৩০ 

টিপ্লণী --আত্মা মিরবয়ব অতএব নিতা; যখন শ্ুল 

ব। ক্ষুত্র দেহের না.শ আম্মার নাশ হয় না; তখন জীম্মদির দেহের 

অবশ্য গ্তাবী বিনাঁশে তুমি শোক করিতে পার ন।; কারণ এ সকল 

দেহ অগ্তই হউফ, কল,ই হউক একদিন অবশ্যই বি. ষ্ট হইবে ॥ ৩৯ 
অন্বয়ঃ |-__অপিচ স্বধন্মম অবেক্ষা (পর্ধ্যালেচ্) বিকম্পিতুং 

(বিচপ্তিং) নাহ্সি) হি ( যতঃ) ধর্ম।ৎ যু॥ৎ ক্ষল্রিয়ন্য অন্যং 
শের: (শুভকরং ) ন বিদ্যাতে ॥ ৩১ 

অনু ।__অপিচ ন্বধ্ পর্ধ/ালোচনা করিলেও তোম.র 

কম্পিত হওয়া! উচিত নহে; কারণ ধর্মসঙ্গত যুদ্ধে গ্ঠায় ক্ষত্রিয়ের 

শ্রেয়ঃসাধক আর কিছুই নাই ॥ ৩১ | 
স্বামী 1--যচ্ছোক্রমঞ্জুনেন “বেপথুণ্চ শরীর মে া 

তদপ্যযুকমিতাহ--ম্বধখ্মমিতি। আত্মনো নাশা গাবাদেবৈতেষাৎ 

হননেহপি বিকম্পিতুং নাৃসি কিঞ্চ স্বধন্মমপ।বেক্ষ্ট বিকম্পিতুং 
নার্থণীতি সন্বন্ধঃ | যথোক্তং৫ন চ শ্রেয়োইমুপন্ঠ।মি হত। স্ব নমাহবে* 

ইতি তত্রাহ--ধর্শ)ঁদিত। ধরাঁদনপেতান্য।ধ্যদি বৃদ্ধীদন্ৎ ॥ ৩১ 

.. টিগ্লনী |--ইতংপূর্বে শুরু ও স্বঞ্জনবধ নিবন্ধণ যে পাপা 
'শঙ্ক| ব্যক্ত করিয়াছু, তাহ! তোমার ধর্মবিকন্ক। কারণ ভগবান মন্থ 



২য়; অঃ ছিতীয়োহধ্যায়: | 8১ 

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপারৃতম্। 
স্্ু খণঃ ক্ষজিয়াঁঃ পার্থ লশুস্তে যুদ্ধমীদৃণম্ ॥ ৩২ 

বলিয়াছেন__-সম, উত্ভম বা অধম কর্তৃক আহ্ত হইয়! রা! কখনও 
ুদ্ধবিমূথ হইবেন ন!। ধশ্ম যুদ্ধ অপেক্ষা! যখন ক্ষত্রিয়ের অধিকতর 

মঙগলদায়ক আর কিছুই নাই, তথন যুদ্ধ তোমার অবশ্তকরণীঘ্ন ॥ ৩১ 

অন্বয়ঃ | হে পার্থ! যদৃচ্ছয়া ( অগ্রার্থিতমেব ) উপপক্নম্ 

( প্রাপ্তম্) অপাবৃতং ( মুজ্ং) ন্বর্গদ্বারম্ ইব ঈদৃশম্ ( এবস্ৃতং ) 
দ্ধং সুখিনঃ ( হুভাগ্যাঁঃ) [ এব ] ক্ষত্রিয়াঃ লভস্তে ॥ ৩২ 

অনু ।- হেপার্থ! প্রার্থনাব্য ত আপনা! আপনি উপ- 

স্থিত, উন্মুক্ত স্বর্শদ্বারের ন্যায় এইক্ধপ যুদ্ধ ০সীভাগ্যবান্ শ ক্রিয়েক্াই 
লাভ করিয়া থক ॥ ৩২ | 

স্বামী. --কিঞ্চ মহুতি শ্রেয়সি স্বয়.মবোপস্থিতে রঃ 
কুতো বিকম্প ইত্যাহ-যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছ*। অপ্রার্থিতমেবোসপন্নং 

প্রাঞ্থমদৃশং যুদ্ধ' সুথিনঃ সুভাগ্যা এব লভস্তে যতোহনিরাঁবরণং 

্ব্গঘবারমেবৈতৎ । যদ্বাষ এবংধিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন 
ইত্যথ:। এতিন "স্বজনং হি কথং হত্বা স্ুখিনঃ স্ত,ম মাধব” ইতি 

ঘছুক্তং তন্নিরন্তং ভবুতি ॥ ৩২ 

টিপ্পনী ।--উপস্থিত যুছ্ছটি তোমায় উত্তেজনা বা চেষ্টা 
গুসুত নহে; তুমি ভীগ্ম ভ্রোণ গ্রভৃতিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কর 

নাই--নিজেই তাহাদের কর্তৃক আহত হইয়া আসিয়া; অতএব 
ঘদৃচ্ছালন যুদ্ধ ন্ডাগ্যবাঁন্ ক্ষত্রিয়েরই অবৃষ্টে সংঘটিত হইয়৷ থাকে] 

এবং ইহাতে জয্বল|ভে স্বর্গলাভ এবং পরাজয়ে ষশোঁল।ভ। অতএব 

ইহাতে ওঁদাপীন্ত প্রকাশ করিও না ॥ ৩২ 



ধ২ শ্রীমন্তগবদগীতা । [ ২য়; অঃ 

অথ চেৎ ত্বমিমং ধন্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি | 

ততঃ স্বধর্মং কীর্তিঞ্চ হিত্ব! পাঁপমরাপ্সযসি ॥ ৩৩ 

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথঘ্িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্। 
সম্ভাব্তিন্ত চাঁকীর্ভিম্্ীরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ 

অন্বয়ঃ |-_-অথ চেৎ (যদি) তমূ ইমং ধন্দাং সংগ্রাম ন 

করিগ্ঠমি, তত; ( তহি) স্বধর্থং কীর্ডিঞ্চ হিতা ( ত্যন্তা ) প|পম্ 

( ধর্দত্যাগরূপমর্ধশ্নম্) অবাপ্দ্যসি (প্রাঙ্গাসি ) ॥ ৩৩ 

অনু |__যদি তুমি এই ধর্মস]ধক যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম 
এবং কীন্তি ত্যাগ করায় পাঁপ প্রান্ত হইবে ॥ ৩৩ 

স্বামী |-_ বিপক্ষে দৌষমাহ--অথ চেদিত্যাঁদি ॥ ৩৩ 

টিপ্লনী ।__শান্্বিহিত ধুদ্ধের অকরণে স্বধম্ম পরিত্যাগ- 
জনিত পাপগ্রন্ত হইবে, আর তাহাঁতে ইতঃপৃর্ব্ে তুমি যে দেবলোকি 

ও ভূলোকে প্রভূত বীন্তি উপাজ্জন করিয়াছ, তাহাও বিনষ্ট হইবে; 

ধর্ম ও কীর্তি লাভকর! ত দুরের কথা ॥ ৩৩ 
, অন্বয়ঃ |-_অপি চ ভূতানি ( সর্দে জনাঃ ) অব্যয়াম্ 

( চিরস্থায়িনীম্ ) অকীর্তিঞ্চ ( অযশশ্চ ) কথয়িষ্যন্তি;) সম্ভাঁবিতস্থয 

( সম্মানিতন্ত ) [ জনস্য ] অকীর্তিশ্চ মরণাঁৎ ( মৃত্যোরপি ) 

অতিরিচ্যতে ( অধিকা ভবতি )॥ ৩৪ 

অনু ।_-অপিচ লোকে তোমার চিরস্থায়ী অপযশ ঘোষণা 
করিবে; মাঁনী লোকের অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক ॥ ৩৪ 

স্বামী |-__কিঞ্চ অকীঞ্ধিমিতাঁদি |_-অব্যয়াং শাশ্বতীম্। 
সস্তাবিতশ্ত বুম।নিতন্ত । অকীর্জিশ্মরণৎ অতিরিচ্যতে অধিকতর! 

ভবতি ॥ ৩৪ 



হয়ঃ অঃ] ছিত ধোতিধ।রঃ | [খত 

ওয়াদ্রণাছ্ুপদ্বতং মংস্তান্তে হ্াং মহারথ|ঃ | 
যেষাঁঞ ত্বংবহুমতো। ভূত্ব! যাস্তপি লাঘবমূ ॥ ৩৫ 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঁঃ। 
শিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো! ভুঃখতবং নু কিম ॥ ৬৬ 

অন্ৃয়ঃ __সহারখাঃ ত্বাং ভয়াৎ্ ( ভীরুতায়াঃ হতো), 
রগাঁৎ উপরতং (নিবৃদধং মংশ্বাস্তে (মন্যেরন্) ) ধেষ ং চ তং ব্ভুমতঃ 
(সম|দৃতঃ ) ভু ভৃত্বা লাঘবং ( লঘুহাং) ) যাস্যসি ॥ ৩: 

7. আনু |--মহারথগণ তে।মায় ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত মনে 
করিবেন» তৃমি যাহাদের নিকট সম্মনিত ছিলে, অত:পর তাঠা- 

দের নিকট সা সামান্য লোক বলিয়া পরিগণিত হইবে ॥ ৩৫ 

স্বামী 1--কিঞ। ভয়াদিতি। দেযাং বন্ুগুণত্ধেন ত্বং পুর্দং 

মন্মতোহধভূস্ত এব. ভয়েন গংগ্রামাৎ ত্বাং শিবৃত্তং মন্যেরন্, ততশ্চ 

বৃছুমতে। তৃত্ব। লঘবং লখুতাং যাঁদ্যপি ॥ ৩৫ 

-অন্বর়ঃ 1--তব অহিভীঃ (শজরবঃ) তব সামর্থ/ং ( শ্রের্ঘযং) 
দি্দন্তঃ বহন্ অবাঁচাবাঁদান্ (অকথ্যবচনানি) বদিষ্যন্তি (কখয়িষ্যন্তী 

চ* ততঃ ভঃখতরং( সমবিককেেশপ্রতং) কিংলু?॥ ৩৬ 

১ অনু ।-তোমার শক্ররা তোমার বীরত্বে নিন্দা করিয়। 
অনেক অকথ্য বাক্য প্রথোগ করিবে; তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখের 
বিষয় আঁর কি আছে ?॥ ৩৬ 

স্বংমী |__-কিঞ্চ অবাচ্যবাঁদাংশ্চত্য।দি। অব।চযান্ বাঞগান্ 

বচনীনর্ভান্ শান তব।হিতঃ তুস্থত্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬ 



৭১ শ্রন্তগবদ্গীত|। [ ২ম: অঃ 

হতো ব! প্রাপ্যপি ম্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। 
তস্মাদুত্তিন্ট কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ 
হথছুঃখে সমে কৃত্ব। লাভালাভে। জয়াজয়ো । 
তো যুদ্ধায় যুজান্ব নৈবং পাপমবাপ্পাসি ॥ ৩৮ 

অন্থরত 1--[ শক্রভিঃ ] হতঃ বা স্বর্গং প্র।প্ণ্যসি, [ শব্রন্ ] 
দ্িত্র। ব! মহীং (পৃথবীং) ভোক্ষ্যবে; তন্বাৎ হে কৌস্তেয়! যুদ্ধাম 
ক্লতনিশ্চপ্ঃ : সন্ ] উত্তিষ্ট (যুদ্ধায় উদ্যুক্তো। ভব) ॥ ৩৭ 

আনু যদি (তুগি) যুদ্ধে নিহত হও তবে স্র্গে যাইবে, 
আর ঘদি শরুগণকে জয় করিতে পার, তবে পৃথিবীর অধীশ্বর 
হইবে; মতএব হে কুন্তীনন্দন ! তুমি যুদ্ধার্থ উখিত হও ॥ ৩৭ 

স্বামী | _যছুক্তং “ন ঠৈতদ্ বিদ্মঃ” ইতি ভত্ত্রাহ--হতো। 
বেত্যাদি। পক্ষদ্বরেহপি তব লাভ এবেত্যর্থ: ॥ ৩৭ 

অন্বর2 | --স্ুখে-ছুঃখে সমে কৃত ল।ভালাভৌ জয়'জদ্টো 

[ চ নমো কৃত্ব। ] ততঃ যুগ্ধায় (যুদ্ধা্থং) যুজ্যন্থ (প্রবৃদ্ধে! ভব) 
এবং [ মতি] পাপং (শ্বধন্মত্যাগরূপং ) ন অবাপ্যযসি ॥ ৩৮ 

তনু | স্ুগ-ছুংখ লীভ অলাভ, জয় পরাজয় সমানজানে 

ুন্ধাথ উদ্যুক্ত হও; তাহা হইলে আ'র পাঁপভাগী হইবে ন! ॥ ৩৮ 
স্বামী ।-_ফ্দপুক্ং “'াপমেবাশ্রয়েদশ্মান্* ইতি তত্রাহ-_ 

। সুখ-দুঃখে ইত্যারি। স্ুখ-ছুঃখে সমে কতা ভথ। তয়োশ্চ 
ক।য়ণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরপি কারণভূতো৷ জয়া 

জয়।বপি সমৌ কৃত, এতেষাং সমস্ত কারণং হর্যবিষাদরাহিতাম্। 
| মুজ্ান্ব সন্নদ্ধে। ভ1। সুথছুঃখ'গ্যভিলাষং খিত্বা দবধর্বুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ 

পাপঃ ন প্রাপ্গ্যসীত্যথহি ॥ ৩৮ 

সিন 



২য়ঃ আঃ) দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ | 

এষ তেহভিহিভা পাংখ্যে বুদ্ধিধোগে হিমাং শুণু। 
বুদ্ধ! যুক্তে। যয়া পার্থ কর্মাবন্ধং প্রহস্তাপি ॥ ৩৯ 

৭৫ 

টিপ্রণী 1--যে ব্যক্তি এহিক বা আমুক্ষিক ফল-কাঁমন। 
পর্নিত্যাগ পূর্ববক যুদ্ধে গুরু, ব্রাহ্মণ গ্রভৃতিকে বধ করে, সে অবশ্যই 

পাঁপভাগী হইবে । আবার যে ব্যক্তি যুদ্ধ অবশ্যকরণীয ক্ষত্রিদধের 
নিত্যকণ্ম জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত না হয়, তাদুশ ক্ষত্রিয় পাপতান্ত 

হয়। পয়স্ত যে ব্যক্তি হদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে ফল কামন। পরিতা।গ 

পূর্বক বৈধ সমরে প্রবৃত্ত হয় এবং যদ্দি তাহাতে গুরু-বধ বাঁ রগ, 

বধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহ! হইলেও তাহাকে পাঁপ স্পর্শ করিতে সমর্থ 

হইবে ন1। ইতঃপূর্বে যে "হতে। বা প্রাপাপি বর্ম” ইত।দি বাকো 
ফল|ভিসন্ধানের কথা উক্ত হইম্লাছে, সেগুলি ধন্মযুদ্ধের আঙ্গিক 
ফগ্রমাত্র অর্থাৎ জন্প বা পরাজয় তুচ্ছজ্জানে ভে!ম:কে ধণ্ম্য যুদ্ধরূ 1 

ক্ত্রিয়ের অবশ্যকরণীয় নিতাকশ্ম মনে করিয়া যু: প্রবৃন্ত হইতে 

হইবে--ভাহাতে যদি তাদুশ কোনরূপ কলের উৎপ্তি হয়, ইউ চ 
তাহাতে কোনরূপ ক্ষতি বা লাভ মনে করিও না। ফল কথা» ধর্ম” 

দ্ধ ক্ষভ্রিয়ের নিত্যকর্ম্ম ; সুতরাং যুদ্ধশান্ত্র তাহার গঙ্ষে অথশাস্্। 

মাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ন!। এই স্সোকদ্বা | অজ্ছ্রণের। 
“প!পমেবাশ্রয়েদন্ম।ন্” ইত্যাদি আশঙ্কা অপনো দিত হইল ॥ ৩৮ | 

জন্বয়ঃ।- _সাংখ্ো (জা নুয়ে) এম! ন তে ( তুম) 

অভিহিতা ( কথিত্। ); যোগে ( ( বর্মযোগে ) উ ইন (বঙ্গামাণ।। 

বুদ্ধিং) শৃণু ( অবগচ্ছ ); হে হ পাথণ ধয়। ুধ্য! যুক্ত; রঃ [1 কণ্মবর্গীং 

( কর্দজং সংলারবন্ধনং ) প্রহাস্থাসি (ত্যক্ষযমি )॥ ৩২ 

অনু ।-.জানযোগে তোমাকে এই বুদ্ধি ১সবদ্ধে উপদেশ 

] 
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দিলাম; এক্ষণে কর্মযে!গে আমার বক্ষ্যমাঁণ উপদেশ শ্রবণ কর - 

হে পার্থ! তুমি যেরূপ বুদ্ধি-যুক্ত হইলে কর্ম-বন্ধন ( কর্দজনিত 

নঃসার-বন্ধন ) হইতে মুক্ত হইবে ॥ ৩৯ 

আরম উপ দিষ্টং জ্ঞানঘোগমুপসংহরন্ তৎ্লাধনং কর্মুযোগ 

গ্রন্তোতি--এষেত্য।দি । সম্যক খাঁয়তে গ্রক!শ্ঠাতে বস্ততত্বমনয়েতি 

সংখা। সম্যক জ্ঞানং, তন্মিন প্রকাশমানমাত্মত্ত্বং সাংখ্াং 

তন্দিন কর্ণীঘ। বুদ্ধিরেব। তবাভিহিত1)  এবমভিহিতায়ামপি 
সংখ্যবুঙ্গে তব চেদীত্বতত্বনগরে!ক্গং ন অম্ভবতি, তহি অন্ততকরণ- 

শদ্িদ্ধারা আন্মতবাপরোক্ষার্গং কর্মযেগে তিমাং বুদ্ধিং-শৃরু | যয়া 

বুদ্ধা| যুদ্তঃ গরমেশ্বরপিঁতকশ্মবোগেন শুদ্ধাস্তঃকরণঃ সন তং» 

প্ররপাদপ্রাপ্চ।পরোক্ষজ্ঞানেন কক আক বন্ধং গ্রকর্ষেণ হান্যসি 

আক্ষাদি ॥ ৩১ | 
টিপ্রনী |-_পরন কাঁরুণিক ভগবান্ গুরু ও স্বজন বধের 

আশঙ্কায় শ্ববর্শ[চুঠানে অজ্ৰ্নের শেখিল্য দর্শনে যাহাতে অতি 

সত্বর তাহার শোক আহ নিবারিত হয়, এত্দভিপ্রায়ে তাহাকে 

টি | বাজ্ঞানযোঁগেরউপদেশ দিলেন, তাহ “অশোচ্যানন্বশোঁচ- 

ম্” ইত্যাদি ২য় অঃ ১১শ হইতে “দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ম্” ইত্যাদি 
২য় অঃ ৩০শ শ্রে।ক পধ্যন্ত ছারা বিবৃত হইয়।ছে। পরস্ত তৎকালে 

অজ্ঞনের চিত্ত-ক্ষত্র খোঁক-মোহাদিনূপ নানাবিধ আবঙ্জনাঁয় 

সত পরিপূর্ণ থাকায় ভগবছুক্ত উপদে খারলীর মধুময় বীজ প্রকৃষ্ট 
রূপে স্থান পরিগ্রহের উপযোগী হর নাই । সেইজন্য ভগবাঁন্ আবার 
“ন্বপর্মমপি চাঁবেক্গ)” ইত্যাদী ২য় অদ্যায় ৩১শ হইতে “হতো ব। 
প্রা্লাসি স্বর্গম" ইতারি ২য় অঃ ৩৭ধশ শ্কেরক' পর্যন্ত দ্বারা লৌকিক 

দু্ঠাস্ত প্রসঙ্জের উদ্থাপনে তীয় শোঁক মোহর ' অপনোদনার্থ 



হয়ঃ অঃ] (ধা রং | ৭ 

প্রন রা। গভাবায়ো ন বিদ্যাতে | 

গ্লপয়প্যস্থয ধর্মাস্ত এ|য়তে মহুতো ভয়াৎ ॥ ৪০ 

প্রয়ম পাইলেন, তাহীও, যখন অক্ক্রনের চিন্তমেতে উরক্ষেছে. 
উপ্ঠ বীঙ্জব্ ফলোপধামক হইল না,তখন ভগবান্ জ্ঞানদীপ জ।লিয়। 

তদীয় অজ্ঞানতমোময় চিত্তশেত্র সমুস্ভীগিত করিতে চেষ্ট। পাই- 
লেন। পরম করুণাঁষয় স্দগুরুগণ শিষাগণের অধিকারভারতযা 

বিবেচনা করিয়া জান ব। কর্দের উপদেশ প্রবান করিয়। থাকেন । 

অল্্রন বর্তমান ক্ষেত্রে জনের অনধিকারী; অতএব তাহাকে 
জ্ঞানোপদেশ দিলে ভা] কদাচ ফলপ্রস্থ হইবে না; কারণ, চিন্ত- 

শুদ্ধি ব্যতীত আ.ত্মজ্ঞ/নোপদেশ কখনই ভদীয় হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে 

প।রিবে ন1; সৃতরাং তাহাকে প্রথহতঃ চিক্রশুদির জন্য ক্রিয়।- 

যোগের উপদেশ দেওয়াই আদশ্থাক--এই আভিগ্রায়ে ই/ভগবান্ 

কহিলেন-এ  পর্ধ্স্ত তোষাকে শোক যোহরগ মংসর দুঃখের 

কারণ অজ্ঞনের গ্রশমনার্দ পর মার্গজানবিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ 

দিয়াছি? অধুন।: প্রঘখ-জ্ঞাণপ্রাপ্ধির উপায়স্বরূপ কক্াধে।গের 

উপদেশ দিতেছি; ইহারই অপর নাম্ নিষ্ষান কর্দমযোগ 1 ইহার 

অক্ুষ্ঠান করিলে ভগবৎপ্রসান্নে -তত্বজ্ঞান লাভ কনিয়া পর্ম।দর্মরূপ 
কর্দদবন্ধন না বিমুক্তিল।ভ কবিতে পারিবে ॥ ৩৬ 

অন্বয়ঃ | হি ( কম্মবোগে ) অভিক্রমনাশ; ( প্রারন্তন্ত 

বিনাশ: ) নাস্তি; প্রতাবারঃ (পাণং) ন বিগ্তে ( নাস্তে)ব)) অন্ত 

রা কর্মমোগন্ত ) হ্বষ্টম অপি | রুতং সৎ] মচতঃ ভয়াৎ 

সনারাৎ) ত্রায়তে (মোচয়ুতি )॥ ৪০ 



৭৮ শরীমন্তগবা্গীতা! [ ২: অঃ 

ব্যণসায়াত্বিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন | 
পচ গড়শাণ! ছবগন্তাশ্চ বৃদ্ধয়ে হযযবসায়িনাম ॥ ৪১ 

অনু |--ইহাতে (এই কর্মযেগে ) আরবের বিনাখ নাই 
খর্থাৎ এই বর্মযাগ আরম করিলে কন্দাচ নিদ্ষ হয় না; 

হাতে গুত্যবায় (কোন বাধা-বিস্ষও ) দাই। এই ধর্মের অতি 

অল্পনত্রপ ( অইঙ্ঠিত হইলে ) যহাভয় (সংসার) হইতে পরিত্রাণ 

ক্করে ॥ ৪৩ 

দামী | --ননু কুষ্তাদিবং কর্মণ।ং কদ|চিদ্ বিব|হলোন 

ফল বাহিচ।বাদাসথাগ্াঙ্গবৈ গুণ্যেন চ প্রত্যবাস়সন্তবাৎ কুতঃ কর্ণা- 

থেগেন বর্শবন্ধপ্রচাণম্? ভক্সাহ-নেহেত্যাদি । ইহ নিষ্কামকন্মম- 
ঘেগেহ্ভিক্রেদস্ত গ্রারস্তস্য নাশে। নিক্ষলত্বং নাস্তি, প্রত্যবায়শ্চ ন 

বিদ্যুতে ঈশ্বরোদেশেটনব বিস্টৰ গুণ্যফযসত্তবাৎ্। কিঞ্চাস্য ধর্শস্য 
ঈশ্বরারাধ-র্থকর্ধ,দাগন্য স্বল্পমপি কৃতং মহতে। ভয়াৎ সংসার- 

লক্ষণ আয়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্মবৎ কিঞ্চদজটবগুণ্যািনা 
নৈষ্মন,মস্োত্যর্থঃ ॥ ৪৯ 

অন্থয়ঃ |-_হে কুরুনন্দন ! ইহ ( কর্শযোগে) ব্যষপায়াত্িক 

( নিশমাত্িক। ) বুদ্ধঃ এক] (একনিষ্টা) এব, [পরস্ক] অব্যবসায়িনাঃ 
( বহিশ্মখ।ণ ং কামিনাং) বুদ্ধয়ঃ অনস্তাঃ ( অসংখ্যাঃ ) রহুশাথাশ্চ 

( বন্ধ (ভ-ভিজ্গান্চ )[ ভবন্তি ]॥ ৪১ 

ভানু |_-এই নিষ্ধাম কর্মাযে'গে ব্যবসায়।ত্বিক। বুদ্ধি অর্থাৎ 

ঈপ্বগ্ভক্তি দ্বরা নিশ্চম্ই উদ্ধার পাব, এইনপ নিশ্চযবুদ্ধি 
একটিই; বিন্ক সক।ম ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বিবিধ কামনাবশ ওঃ 

অনন্ত এবং বহু শ!থ! অর্থাৎ ন।নাধ্ধি প্রকারভেে বিভিন্ন ॥ ৪১ 



২য়। অঃ] দ্বিতীয়োহধ্য।য়ঃ | ৭৯ 

মি পুম্পিতাং বাচং প্রবধস্ত্যবিপশ্চিতঃ | 

|বেদবাঁদরতাঃ পার্থ নাগ্যাদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ 

স্বামী |---কুত ইত্যপেক্ষাঘা মুভয়োর্বৈষম্যমাহ-_ক্যবসাঘা, 
স্ভিকেতি। ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্দযোগে  ব্যবসায়াত্মিকা 

পরমেশ্বরভত্তযৈর এবং ফ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্যয়াত্মিক একক 
একনিষ্টৈব বুদ্ধর্তবতি । অব্যবসায়িনাস্ত ঈশ্বরার।ধনবহিমুখানাং 

কামিনাং কামানামানস্ত্যাদনস্তাস্তত্রাপি কর্মফলগুণফলত্বাদি- 

প্রকারভেদাদ্ বন্থখাথ।শ্চ বৃদ্ধয়ো ভবন্তি, ঈশ্বরারাধনার্থ, হি নিত্যং 

টৈমিত্তিকঞ্চ কন্ম কিঞ্দিঙ্গবৈগুণেখপি ন নশ্তি, যথা শরু়াৎ 

তথ! কুর্ধযার্দিতি হি তদ্ বিধীয়তে ; ন চ বৈগুগ্যমপি ঈশ্বরোদেশে- 

নৈব টগুগ্যে।পখমাৎ, ন তু তথা কাম্যং কম্ম, অতে। মহাদ্বৈষম্য- 
মিতি ভাব; ॥ ৪১ 

টিপ্লনী |_-ডগবদারাধনারূপ কন্দমযোগে “আমি এই বণ্ধম- 
দ্বারাই সংসার-সাগরের পারে গমন করিৰ” এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা 

বুদ্ধি একনিষ্ঠাই হইয়। থাকে, আর অব্যবসায়ী অর্থাৎ কামীদিগের 

বুদ্ধি কামনার অনীমতা-বশতঃ অনস্ত এবং কর্মফল ও গুণফল 

ইত্যাদি প্রকারভেদে % হুবিধ ভেদবিশিষ্ট হয়; সুতরাং ভগবদাবা- 
ধনারূপংশ্ম এবং কামাকর্ম এই উভয়ের মহদ্বৈষম্য। একটি চিত্তের 

মালিন্য দূর করিয়া বিশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক চিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখ 
করে, অপরটি তাহ। করে ন।; পরস্ত চিন্তকে মলিন ও বিষয়াসক্ত 

করে এবং নানাকধণ চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়া বিস্ম উৎপাদন করে ॥ ৪১ 

অন্থয়ঃ ।--হে পার্থ! অবিপশ্চিতঃ (অপগ্ডিতাঃ মুঢ়াঃ ) 
ব্দেধাদরতা: € বেদোক্তেষু অর্থবাদেযু আসক্তাঃ )[ অতঃ পরম্ ] 



৮০ শরমন্তগবদ্গীতা। [ ২য়ঃ অঃ. 

কামাজ্বানঃ স্ব্গপরা জন্মকর্মীফলগ্রদ|ম্। 
ক্রিয়াবিশেষবন্থলাং ভোগৈশ্ব্ধ্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ 

ভোগৈশরধ্যপ্রণক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতঘাম। 
_ব্যবসায়াত্িক! বুদ্ধিঃ মমাধে ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ 

অন্তৎ [ প্র/গাং তত্বং ] নাস্তি ইতি রাঁদিনঃ [ভবস্তি]; [ অত এব] 
কামাত্মানঃ ( কামনাকুলচিতাঃ ) হ্বর্থপরা: (স্বর্গভে|গকামিনঃ ) 
জন্মবর্মফলপ্রদ।ং ভোগৈশ্বধ্যগতিং প্রতি ক্রিয়্াবিশেষবহুল1ং য়াম্_ 

ইম।ং পুপ্পিত।ং ( শ্রুতিমূনোহ্র।ং ) বাচং (ন্বর্গাদিফলশ্রুতিকূপাং). 
প্রবদস্তি ( কথয়ন্তি ) তয়। ( বাচা) অপহৃতচেতসং (হৃতচিত্তানাং). 

ভে।গৈশ্ব্ধাপ্রসক্ঞানাং ঝ/বসার,ত্মিক। বুদ্ধিঃ সমাধো (যোগে), 
[িদীয়তে ( নোৎপদ্যতে )। ১২-৪৪ 

অনু (হে পার্থ! যে ৷ অবিবেকী মুঢগণ বেদের অর্থরদেই 
পরিতুষ্ট অর্থ/ৎ তাতপর্ঘ/জ্ঞানহীন এখং “ইই| ভিন্ন অন্ত কোন 

জআতব্য বিষয় নই” এইরূপ বলিয়। থকে, সেই সকল কামনা 
পরায়ণ 'স্বর্গ|(ভলামী মৃঢ়গণ ভন্ম, কর্ম এবং কর্ম ফলগ্রদ ভোগৈ-. 

শ্বযের সাধক ও নানাবিধ ক্রিঘ়াবিশেষের বাছুল্যবৈশিষ্ট যে সকল. 

আপ।ততঃ.কর্থ-জখ-জনক বাক্য প্রয়োগ কগিয়। থাকে, তাহাতে, 
অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্ষে। একান্ত আপক্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি যোগে 

অভিনিবিষ্ট হয় ন। ॥ ৪২৪৪ 

স্বমী | নন কাশিনোহণি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যব- 
সায়ান্সিকামেব বুদ্ধিং কিছিতি ন কুর্ধস্তি তত্রাহযামিমামিত্যাদি। 

ধামিমাং পুষ্পিত।ং বিষ:তাব্দাপা ততো রমণীয়াং গ্রকৃষ্ট/ং পরমার্থ- 

ফল্পরামেৰ বদাস্ত, ব।চং স্বর্গাদিফলশ্রুতিৎ, তেষাং তথ বাচা- 



২য়ঃ অঃ] ছিতীক্োহধ্যায়; | ৮১ 

পহৃতস্তেসাং ব্যবসায়াক্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়ে- 

নাম্বুঃ । কিমিতি তথ] বদস্তি, যতোহবিপশ্চিতো মুঢান্তত্র হেতুঃ 

বেদবাদরতা ইতি,বেদে ঘে বাদ! অর্থবানা “অক্ষযাং হি বৈ 
চাঁতুষ্মীশ্তযাজিনঃ সুরূতং ভবতি”, তথা “অপাম সোঁমমমৃতা অভূম” 

ইত্যাগ্ভাঃ তেঘেব বা: গ্রীতাঃ, অত এব অতংপরমন্তদীশ্বরতত্বং 
প্রাপ্যং মা অত এব কামাত্মন ইতি- কামাত্মনঃ 

কাঁমাকুস্তিচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষে! যেষাং তে ।” 

জন্ম চ তত্র শি চ তৎফলানি চ প্রদরদীতীতি তথা তাং, 
ভোগৈশ্বধ্যয়েগতিং প্রাঞ্ধিং প্রতি সাধণভূতা যে ক্রিয়াধিশেষাত্তে 

বহুল! যদ্যাং ত।ং প্রবদস্তীত্যনষঙ্গঃ। ততশ্চ ভোগৈশ্বর্যাপ্রসক্তানা- 

মিত্যাদি।  ভোগৈশ্বর্ধযয়োঃ  প্রসক্কানামতিননবিষ্টানাং . তয় 

পুর্পিতয়া বাচা অপন্ৃ হমাকৃষ্টং চেতো যেষাম্। সমাধিশ্চিত্বৈ- 

কাগ্রং পরমেশ্বরাভিমুখন্রমিতি বাব, অস্সিক্লিশ্চয়াত্সিকা বুদধিস্ত 

ন বিধীয়তে | কর্াকর্তরি প্রয়োগঃ | সা নোৎদ্যত ইতি 
ভাবঃ ॥ ৪২. ৪৪ 

- টিপ্সনী 1--ষদিও বেদবিহিত ক্রিয়।কলাপ স্বরণ দির 
ফলপ্রস্থ, তথাপি সেগুলি নিরতিশয় লোভনীয় ! অবে ধ মানবগণ এ 

সকল ক্রিয়।কল|পের প্রকৃত ত।ত্পর্যাবোধে অসমর্থ হইয়া উহাদের 

আপাত মনে।হর ফলশ্রুতিতে মোহিত হইয়া তত্প্রতি এতই আকুষ্ট 

হইয়া থকে যে,তাহাতেই তাহাদের বিবেক ও জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইগা 

যা; স্ৃতর।ং পরাত্মচিন্তনের অবসর হয় না। এ নকল বৈদিক, 

ক্রিয়াকলাপ -সকামভাবে অগ্ুষ্ঠিত হইলে তদ্দারা কদচ চিত্তশুদ্ধি 

সংঘটিত হয় না। সুতরাং পরমাত্মবিষন্ধে চিত্ত কদাচ অভিনিবিষ্ট 

হইতে পারেনা । একমাত্র নিষ্ষাম কর্মই চিন্তকে বিশুদ্ধ করিনা 



৮২ শ্রীমন্তগবদ্গীতা। [ ২য়ঃ অঃ 

ব্রৈগুণ্যবিষয়া বেদ] নিস্ত্রৈ্ুণ্যো ভবাঁজ্জুন। 
নিদ্দন্ৰে! নিত্যসত্বস্থে। নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫ 

জানালোকে সমুদ্ভীসিত করে আর সকাম কম্মনিচয় চিত্তকে 
মালিন্ত-দৌষহুষ্ই করিয়া ক্রমশঃ অন্ধতমসাচ্ছন্প করিয়া থাফে। 

 এতছুভয়ের ফলগত বৈলক্ষণ্য আলোচন। করিয়৷ চিত্তের বিশুদ্ধি 

'সম্পদনে যত্ববান হইয়া চিত্তরকে পরমেশ্বরে বিলান করিতে যথা- 
' সাধ্য চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক ॥১২--৪৪ 

অন্বয়ঃ | অঞ্জন ! বেদাঃ ত্রেগ্ুণ্য বিষয়াঃ (কর্মাফুল- 

সপ্বন্ধপ্রতিপাঁদকাঃ) [ তবং] নিশ্রেগুণ্য: (নিফামঃ) ভব; নির্থন্ঃ 

( শীতোষা দিঘন্বরহিতঃ ) নিত্যপত্বস্থঃ ( ধৈর্ধ্যশীলঃ ) নির্ধোগক্ষেম: 
( ষে।গক্ষেমলাধনে নিরপেক্ষঃ) আত্মবান্ ( অপ্রমত্তশ্চ ) ভব ॥ ৪৫ 

অনু ।--হে অঞ্জন! বেদ সকল ত্রিগুণাত্মক কর্মফল 
গ্রতিপ।দক; তুমি নিশ্বেগুণ্য ( কর্মফলে নিষ্পৃহ ) হও; শীতোষ। 
স্খছুঃখ প্রভৃতি হন্দশূন্য হও; সর্বদা] ধৈর্যযশালী অর্থাৎ সত্বসম্পক্ন 
হও; মোগক্ষে মণূন্ হও [ অগ্রাপ্রবস্তর প্রাপ্তির নাম যোগ; প্রঃপ্ত 

'বস্তর রক্ষার্থ যত্তের নাম ক্ষেম--এতছিতরে যত্বহীন হও ] এবং 

'প্রমাদহীন হও ॥ 8৫ 
স্বামী |__নঙ্থ চ যদি স্বগার্দিকং পরমং ফলং ন ভবতি। 

তর্থি কিমিতি বেদৈত্যংসাধতনয়। কর্্মাণি বিধীয়তে ? তত্াহ-_. 
শৈগুণাবিষয়া ইতি। ভ্রিগুণ।ত্বক!ঃ সকামা যে২ধিকারিণত্তদ্- 

বিষয়ান্তেষাং কন্ম ফঙসসন্বন্ধগ্রতিপাতকা বেদাঃ | ত্বস্ত শিস্বৈগুণে। 
নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ-_নিষ্গ নব ুখহুঃখশীতোফাদিযুগলানি 
স্বচ্থানি তদ্রহিতো! ভব, তানি সহন্ষ ইত্যর্থঃ। কথমিত)ত আঁহ 
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যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংগ্লুতোদকে। 
ভাবান্ সব্যেষু বেদেষু ব্রাহ্মগণস্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ 

_-নিত্যলত্বস্থঃ লন্ ধের্য্যমবলদ্্যেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ 

অপ্রাপ্তস্বীকারো৷ যোগঃ, প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমং, তত্রহিতঃ 
'শাত্সবানপ্রমত্তঃ) নাহি ছবন্দাকুলন্ড যোগক্ষেমব্যাপৃতন্ত চ প্রমাদিন- 

সে গপ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫ | 

টিপ্পনী এই শ্সোকটিতে আপাততঃ বোধ হয় যেন 
ভ*্ব'ন্ বেদনিন্দা করিতেছেন। কিন্তু গ্লোকটির মন বুঝিতে 
চেষ্ট। করিলে সেরূপ প্রতীতি হয় না। বেদে ত্রিগুণাআুক পুরুষের 

হিতার্থ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ অধিকারিভেদে 
ব্যবস্থাপিত হইয়/ছে। যেব্যক্তি যেরূপ কর্দের অধিকারী নহে, 
সে ব্যক্তি তাহা অনুষ্ঠান করিলে বিপরীত ফলই উৎপন্ন হুইয়| 
সংসারের বিলোপসাধন করিতে পারে। এজন্ত বিষয়াক্ত সাধারণ 

শ্বনগণকে ত্বন্থ অধিকার বিষয়ক কর্মে প্রবৃত্ত রাখিয়া সংসারে 

পরম মঙ্গলপাধন করিয়াছেন। এই গ্লোকটির তাৎপর্য এই যে, 
কাঁমনা-সহরু ত অন্থুষ্ঠিত কর্ই ফলোংপাদন করিয়া বন্ধনের মূলীভূত 

হয় আর কামনারহিত অঙ্ুষ্ঠিত কম কে।নরূপ ফল উৎপাদন 

করে না-স্ৃতরাং তাহাতে বন্ধনও হয় না। অতএব তুমি 

নিত্যসত্বস্থ হইয়া সত্তবগুণেরই বৃদ্ধিসাধন করিতে থাক--ত্রিগুণময় 
ক্রিগায় প্রবৃত্ত হই৪ না--অপ্রমন্ত ও যোগ-ক্ষমশূন্ত হইয়া কর্ম 
করিলে তোমার পরমেশ্বর-গ্রণাদে লমন্তই সম্পন্ন হইবে ॥ ৪৫ 

অন্বয়ঃ |--উদপানে ( ক্ষুত্রজলাধারে )[ সানপানাদিঃ] 

যাবান্ ( যংপরিমিতঃ ) অর্থঃ ( প্রয়োজনং ) [ ভবতি ] সর্ধবতঃ 
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সংপ্ুতোদকে ( মহাহ্রদে )[ একট্্রেব তথ| ভবতি ]] এবং যাধান] 
সর্ব্বেধু বেদেষু [ অর্থঃ ] তারান্ ( তৎপরিমিতঃ অর্থ: ) বিজানতঃ 

(ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্তস্ত ) ব্রাক্ষণস্ত (ব্রদ্ধনিষ্টন্ত ) [ব্রঙ্গণি ] 
[ ভবত্যেব ], [ ব্রঙ্গানন্দে ক্ষুদ্রানন্ন।না মস্ত তিত্বাৎ ]॥ ৪৬ 

অনু ।-_ক্ষু্র ক্ষুদ্র জলাধারে [স্নানপানাঁদি] যে সকল 
প্রয়োজন সাধিত হয়, ম্হাহুদে [ একত্র তৎসমুদয় নিষ্পন্ন হইয়া 
থাকে]; সেইরূপ সমুদয় বেদে যে সকল [ কর্মফলস্বরূপ ] অর্থ 
নির্দিষ্ট আছে, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিযুক্ত ব্রহ্গনিষ্ঠ ব্যক্তির একমাস 

বর্ষে তৎসমুদয় গ্রয়োজনই সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪৬ 

“স্বামী ।-_নন্থ বেদোক্তনানাফলপরিত্য/গেন নিষ্কামতয় 
ঈবরারাঁধনবিষয়। ব্যবপায়াত্মিক বুদ্ধিপ্ক বুবুদ্ধিরেবেত্যাশশ্ব্যাহ__ 
যাবানিতি। উদকঃ পীয়তেইন্মি-স্তছুদপানং বাঁপীকৃপতড়াগা দি, 
তম্মিন্ স্বপ্পে(দকে একত্র ক্ার্থস্তাভাবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন 
বিভাগশে। যাবান্ ন্ানপানাদিরথঃ প্রয়োজনং তবতি,, তাবান্ 

সর্ধবোহপ্যর্থঃ সর্বত: সংগুতোদকে ম্হাহদে একব্ৈব যথ| ভবতি 
এবং যাঁবান্ সর্বেষু বেদেষু তত্তৎ্কম্মফলরূপোহথঃ, তাবান্ সর্ধবো!- 

২পি বিজানতো ব্যবমায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তহ্য ব্রাঙ্মণস্য ব্রদ্মনিষ্টসু 

ভবত্যেব) ব্রদ্গাণনদে ক্ষুদ্র।নন্দানামন্তভূতিত্বাংঃ “এতন্যৈবা নন্ব- 

্ান্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ইতি শ্রুতেঃ| তম্মাদিয়মেব 
বুদ্ধি; সুবুব্ধরিত্যর্থ: ॥ ৪৬ 

-টিগ্লনী |_এখানে বেদবিহিত কাম্যকর্দসম্পাদনজনিত 
। আনদ্দমকে উদপান বলা হইল আর ত্রক্ধবিদচচিত ব্রহ্বততব 
; সাক্ষাৎকারসীধক আনন্দকে মহাহ্দ বলা হইল ॥ ৪৬ 



২য়ঃ অঃ] দ্বিতীয়োঁখদ্যাঘ | ৮৫ 

কর্মে বাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাঁচন। 

মা কর্মফলতেতুতূর্মি। তে সঙ্গে হস্তকর্্মণি ॥ ৪৭ 

'অনুয়ঃ |_কর্দণি এব [জ্ঞানার্থিনঃ ] তে (তব) 

অধকাঁরঃ) ফলেযু (বন্ধহেতুষু) কদাচন [অধিকারঃ] মা 

[অস্ত]; | ত্বং ] কম্মকলহেতুঃ ম। ভূঃ (মা ভব) [ ফলং বন্ধকং 

_ভবিষ্যস্ীতি ] অকম্মণি (কর্মাকরণে)[ অপ] তে (তব) সঃ 

মা অস্ত (ন ভবতু )॥ ৪৭ 

অনু।-__[ জানা] তোমার কর্েই অপিকার হউক, 
কখনও যেন কম্মফলে তে।দার অধিকার নাহয়; তুমি কম্মফলের 

হেতুভূত হইও না অর্থাৎ ফলদ যেন তোণার বর্মপ্রবৃত্তির হেতু না 

হয় এবং [কর্ধকল বন্ধেরই কারণ মনে করিয়া] কর্দের অকরণে 

যেন তোমার আদক্তি না হয় ॥ ৪৭ | 

স্বামী |__তহি সর্বাণি কর্ধমফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব 

ভবিষ্যস্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ততে, কিং কর্দ্ণেত্যাশক্ক্য তদ্বারযন্নাহ-- 

কম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ৃজ্ঞানার্থিনঃ কর্শধ্েব।ধিকারঃ, তৎ- 

ফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামে মা অস্তু। নম কর্মণি কৃতে 
.তৎ্ফনং শ্যাদেব, ভেোজনে কৃতে তৃথিবদিত্যশিঙ্ক্য।হ--মেতি। 

ম| কম্মফলহেতুরভৃঃ কন্মফলং প্রবৃত্ত হতুর্ষন্ত স তথাতৃতে! 

মা. ভূ, কাষিতন্তৈর স্বর্গাদেনিযোজ্যবিশেষণত্বেন ফলত্বাদ- 
কামিতং ফলং ন স্যাদ্দিতি ভাবঃ। অতএব ফল্ং বন্ধকং ভবিষ্য- 

তীতি, তম্মাৎ ভয়াদকর্মণি কর্দাকরণেছপি তব সঙ্গো নিষ্ট। 

মাস ॥৪৭ 
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যোগস্থঃ কুরু কন্মীণি সঙ্গং ত্যক্তরা ধনগ্রীয় । 
সিদ্ধ্যসিত্ব্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ 

অগ্থয়ঃ |--হে ধনঞয় ! যোগস্থঃ (পরমেশ্বপৈকপরতায়াম- 
বত: ) [ সন্] সঙ্গং ( কর্তৃত্বাভিনিবেশং ) ত্যত্কা ( পরিত্যজা ) 

| তৎফলস্যাপি জ্ঞানস্য ] সিদ্ধাসিছ্েয!ঃ সমং ( এক্রূপঃ) তৃত্থা 

বর্দাণি কুক ( কেবলশীশ্বরাপপণেনৈব কুরু ইত্যর্থ; ; সমত্বং ( পিদ্ধয- 

সিদ্ধ্যোঃ এক্টরূপতা ) যোগ: উচ্যতে ॥ ৪৮ 

অনু।__হে ধন্য! তুমি আসক্তি (কর্তৃত্বাভিনিবেশ 

অর্থাৎ আমি এই কাধ্য করিতেছি এইরূপ জ্ঞান--ফলাভিসন্ধি) 

পরিত্য।গ করিয়া, [ এইরূপ কর্মফল যে জ্ঞান, তাহারও ] সিদ্ধি 

বা অসিদ্ধি উভগ্নই তুল্য মনে করিয়া কর্ম কর) সিদ্ধি ও অসিদ্ধির, 
ভূন্যত।ই যোগ বলিয়। অভিহিত হয় ॥ ৪০ 

স্বামী ।-_কিং তহি-যোগস্থ ইতি । যোগঃ পরমেশ্বরৈক- 
পরতা, তত্র খ্িতঃ কণ্মাণ কুরু, তথ। সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং 

ত)ক্ত1 কে বলমীশ্বরাশ্রয়ে্টগব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানদ্যাপি সিদ্ধ্- 

সিদ্ধোঃ সমৌ ভূত্ব। কেবলমীস্ববরার্পণেটনৰ কুরু, যত এবজভুতং 
মতমেব যোগ উচ্যতে সন্তশ্চিত্তপমাধানরপত্বাৎ ॥ ৪৮ 

টিপ্পনী।_-ঘত দিন আত্মজ্ঞানলাভের যোগ্যতা! লাভ 
করিতে ন1 পার! যায়, ততদিন চিত্রশ্ুদ্ধিলাভার্থ কর্ম অবশ্যই অন্গু- 

ঠেয়; কারণ, চিত্তগুদ্ধি ব্যতীত আত্মজ।ন লাভ কন্িতে পারা যায় 

না। পরস্ত যদি সকামভাবে বর্শ কর] যায়, তাহ! হইলে সেই কর্শ- 

সঞ্চিত ফলের দিকে লক্ষ্য থাকায় চিত্তক্ষেত্রে আত্মজ্ঞান গ্রবেশলান্ত 

করিতে পারে না। নিষ্কামভাবে বর্শানষ্টান করিতে পারিলে 



২য়ুঃ অং) দ্বিতীয়োহ্ধ্যাঘুঃ | ৮৭ 

দুরেণ হাবরং কম্ম বুদ্ধিযোগাদ ধনগ্য়। 

বুদ্ধ শরণমহ্থিচ্ছ কৃপণাঁঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ 

তাহাতে ফলোৎপন্তির কোন আশঙ্কা থাকে ন।। কিন্ত কন্ম করিব 

অথচ ফল হইবে না, এরূপ নিক্ষল কর্মধেই বা আবশ্ক কি? এন্সপ 

মনে করিহ! কর্মে ওদানীন্ত প্রদর্শন করিও ন1। মনে রাখও--কর্ঘ 

না করিলে চিত্তশুদ্ধির এবং তজ্জনিত ক্রক্মানন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই 
নাই; কিন্তু এই ক্রদ্ষানন্দ প্রাপ্তির জন্তই কর্ম করিতেছি--এক্প 

উদ্ছে্টও মনে করিও না। সেইজন্য বলিতেছি--পরমেশ্বরে লক্ষ্য 

রাখিয়া, '্হাতেই কর্মফল সমর্পণ করিয়া, কম্দাসক্তি এককালে 

পরিত্যাগপূর্ববক কর্াঙষ্ঠান করিতে থাক। বণ্ম করিলে পরমেশ্বর 
পরিতুষ্ট হইবেন, এরূপ বোঁধও যেন না থাকে; কারণ, তাহা 
হইলেও একরূপ ফঙলকামনাই করা হইল। নিরবচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ও 
ফলকামনাবিহিত হইয়া এবং কশ্মজনিত পিদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান- 
প্রাঞ্থি কিংবা অসিদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অগ্রাপ্তি--এতদুভয় 

তুল্য মনে করিয়া কশ্ন করিতে থাক। এই যেসিদ্ধিও অনিদ্ধিতে 
সমজ্ঞান_-ইহাঁকেই যৌগ বল! যায় ॥ ৪৭। ৪৮ 

অন্থয়ঃ ।--হে ধনঞ্য়! হি (যতঃ) বুদ্ধিযোগাৎ (বুদ্ধ 

ব্যবপায়াত্সিকয়া কৃতঃ কশ্মযোগো বুদ্ধিযোগঃ তস্মাৎ জ্ঞানযোগা দি 

ত্যর্থঃ) কন্ম (কাম্যং কর্ম) দুরেণ অব্রুমূ (অত্যন্তমপক্রম্); [তদ্মাৎ] 

বুদ্ধ (জ্ঞানে) শরণম্ ( আশ্রমং কর্দযোগম্) অবিচ্ছ ( অন্ৃতিষ্ঠ) 
1 যদ্বা বুদ্ধো শরণং ভ্র।তারমীশ্বরম্ আশ্রয়]; ফলছেতবঃ (সকাম! 
মানবাঁঃ ) কথা: (দিনাঃ)॥ ৪৪ 



৮৮ শ্রমস্তগবদ্গী ত্তা। 

বুদ্ধিযুক্তে! জহাতীহ উভে স্থ্কৃত-ছুক্কতে |. 
তম্মাদ্ যোগায় যুজ্যন্ব যৌগঃ কম্মান্থ কৌশুলম্ ॥৫০ 

অনু |-_হে ধনগ্তয়! ব্যবপায়াত্মিক1 বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্টিত 

কর্্দময়োগ অপেক্ষা কাঁম্যকর্ম অতীব .অপকৃষ্ট; অতএব তুমি 
জ্ঞানযোগ অর্থাৎ ভ্রাতা ঈশ্বরের শরণ লও ; সকাম মানবগণ 
অত্যন্ত হেয় ॥ ৪৭ 

স্বামী |-_কাণ্যন্ত কর্ম অতিনিক্ষ্টমিত্যাহ হ-_ দুরেণেতি | 

বদ্ধা৷ ব্যবপায়াত্মিকগগা ক্ুতঃ কম্মবোগো বুদ্ধিথে!গো বুদ্ধিপাঁধন- 
ভূতো বা, তম্মাৎ সকামাদগ্তৎ সাঁধনভূতং কাম্যং বম্্ম দূরেণ 
অবরম্ অত্যন্তমপকষ্টং, হি ষস্মাৎ এবং তম্মাদ্ বুদ্ধো জ্ঞানে 

শরণম।শ্রনং কর্শযোগম্ অস্বিচ্ছ অন্ুতিষ্ঠ, যদ্বা বুদ্ধ শরণং 
ভ্রাতারমীশ্বরমা শরয়েত্যর্থ» ফলহেতবস্ত সকামা নরাঃ রুপণ! দীনাঃ, 
*যো বা এতদক্ষরমবিদিত্থ। গাঁ্ম্মালোকৎ প্রিতি স কপণঃ” 

ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৯ | 
টিপ্পনী |__ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির অন্গুমত: কর ব্যতীত 

যাবতীয় কর্্মই ফলকামনাপূর্ণ; সুতরাং তত্তৎকর্পধা অত্তীব 

অপরুষ্ট ; কারণ, এ সকল কর্মই সংসারবন্ধানর হেতু» পুণান 

কর্মজ্তি স্বর্গাদিভোগ আপাতত: সুখপ্রদ হইলেও সেই বর্শক্ষয়ে 

জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়|” আবার পাপকন্ধ্ে,ঘে তং- 

ফলভোগার্থ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহাঁও সুস্পষ্ট |: এই 'জন্াই 

ফলকামী জনগণকে 'অভিশয়- দীন বলিয়া উল্লেখ. কর হইল । 

*ছে গার্সি! এই অক্ষয় পরব্রঙ্গকে না জাঁনিয়। যে ব্যক্তি ইহলোক 
হইতে প্রস্থান করে, সেই ব্যক্তিই কপণ”--ইহ] বেদবাক্য।.তাঁদুশ 
জনগণ অকিঞ্চিংকর, অচি স্থায়ী পারলৌকিক সৃখকামনায নিরত 



নদ 

সয় অঃ এ ছিউীয়েখধ্যায়ঃ. ৮৯ 

হয় বলিয়া চিরস্থায়ী আত্মনন্দলাভে বঞ্চিত থাকে। ইহাতে যে 
আত্মবঞ্চনামাত্র ফল ০1 করে, তাহ তাহ।দের মনে হয় না। 

সেইজন্য চোমায় বলিডেছি ষে, এ সকল অদৃরদ্শঁ মুঢগণ অতি 

তুচ্ছ প।রলৌকিক নুখলাংভর আশায় নিরতিশয় ক্লেশ সহকারে 
যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া জনন মরণের অগ্ভুনরণ করিতে 

থাকে, তূমি তাহাদের মত হই9 ন1। ফলকামনা পরিত্যা পূর্ব 
নিত্য হথলাভার্থ বুদ্ধিযোগের আশ্রয় গ্রহণ কর ॥ ৪৯ | 

| জন্থুয়ঃ | _বৃদ্দিযুক্তত ! নরঃ] ইহ ( অন্মিন্নেষ জন্মনি) 

উত্তে ুকতদু্কৃতে ( স্ুকৃতং ম্ব্গাদিপ্রাপকং দুঙ্ক়তং নিরয়াঁদি- 

গ্রাপকং কর্ম) জভাতি (ত্যজতি); ওস্মাৎ যোগায় (তদর্ঘায় 

কন্মযে!গায় ) যুজ্গন্ব ঘটন্ব)। [যত:] কণ্ধন্ন [ যত] কৌশলং ( কর্ম- 

গামীখবরার্পণেন মোক্ষণরত্রসম্পারনচাতুর্।' ) মন এব ] ] যোগ: ॥ ৫ 
অনু ।--ব্যবগায়াত্িকা-বৃদদিঘু্ধ ব্যক্তি এই জনেই ্ ব্গাদি 

সাধক স্ুকৃত এবং নরক।দি-গ্রথগক ছুদ্ধত--উত্তয়ই ত্যাগ করেন ও 

এতএব তুমি কর্যোগে যুক্ত 2৪; বর্ধ-সমচে কৌখলই 

অর্থাৎ, কর্ম্মমকল ঈশ্বরে ৷ সমর্পণ করিয়া মোক-ম্পাধনু ্ঃ 
নৈপুণাই। থো গ ॥ ৫ পি ১৮৮, রা 

স্বামী | বদ্ধিযৌগযকতস্ পরে ইত্যাহ-_বুদধিযুক্ত ইতি।' 

ন্নকৃতং স্বর্গাদি প্রাপকৎ, ুন্কৃতং নিরয়াদি প্রাপকং, তে উভে ইতর ' 

জন্মানি পর়মেশ্বরগ্রসাদেন তাজতি, তস্ম।দ্ যোগায় তদর্থাম্ব.. ক্ম- 

যোগায় যুদ্ধ্যম্ব ঘটন্ব, যতঃ বর্গ যত কৌশলং বন্ধকাঁনীযপি 

তেষাঁদীশ্বরারাঁধনেন মোক্ষপরত্বপম্পাদনচাতুধ্যং স এব যৌগ: ॥ ৫৪ 

টিপ্পনী |__-সকাম ব্াক্তিগণ কতকগুলি কর্মকে স্বগাঁদি-: 
পারলৌকিক স্থখপ্রদ মনে কবির] তগ্মম্পাদনে একান্ত ব্যান্কুল হন 



৯ শ্ীমন্তগরদ্গীতা। [২য়ঃ অং 

কর্মমজং বুদ্ধিযুক্ত। হি ফলং ত্যন্ত1 যনীধিণঃ | 
জম্মবন্ধাবিনিরঘুক্তাঃ পদং গচ্ছস্ত্যনাময়ম ॥ ৫১ 

কিংবা কোন কোন কর্মকে কুকর্ম এবং নরকাদিজনক মনে করিয়! 

তৎ্সম্পাদনে যাহাতে চিত্ত ধাবিত ন। হয়, ভদ্বন্ত অতীব আমা- 
বান্ হইয়া থাকেন। পরন্ত বিবেচণা করিতে গেলে এ উভয়রিধ 
কর্দই যখন তো গপ্রদ, তখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের নিকট উভয়ই 
তুল্যরধপে পরিত্যাজ্য । তাহার! উর্ধগতি ও ধোগতি--উভয়বিধ 
গতিকেই তুল্যরূপে অনর্থজনক মনে করিয়া, যাহাতে সর্বববিধগ্তি- 

নিবৃত্তি হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ও অনুষ্ঠেয় মনে করেন। তুমিও তাহা- 
দের স্তায় সমতববুদ্ধিমম্প্ন হ৪-_ঈশ্বরার্পিত হৃদয়ে সমত্ববুদ্ধির 'অঙ্ু- 
মোদ্দিত কর্মের সম্পাদনে থে কৌশল অর্থাৎ নপুণ্য, তাহারই নাথ 
যোগ। ফল কথা--ঈশ্বর আরাঁধন! ছারা এই দুশ্চেস্ত সংগাররন্ধন 
হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ( মৌক্ষলাভার্থ ) অন্ুীয়মান কর্ম 
রূপ চাতুর্যকেই যোগ বলা যাঁয়। কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের হেতু; 
পরন্ত যে ভাবে অন্ধষ্ঠিত হইলে চরমে শুভ বা অশুভ ফলের 
উত্পাদন, না করিয়া! উহ1| সংগারমুক্তির হেতুতৃত মোগগফল দান 
করিতে পারে, তাহা করাই ত কৌশলের একুশেষ ॥ ৫? 

অন্বয়ঃ |__বুদ্ধিধুক্তাঃ ( কেবলমীর্বরারাধনার্থমেৰ কর্ম 

কুর্বাঁণাঃ ) মনীধিণঃ কণ্মজং ফলং ত্যক্ক। জন্বাবন্ধবিনিন্মুক্তাঃ ( জন্ম- 
রূপেণ বন্ধেন মুক্তাঃ) [ সম্তঃ ] আনাম (.সর্বোপত্রবরহিতং ) 
পদং ( বিষ্কো: পদং ) গচ্ছস্তি (প্রাপ্নুবন্তি )॥ ৫১ 

অনু ।-_ব্যবসাদগাত্বিকা-বুদ্ধিযুক্ত মণীধিগণ বর্মজাত ফল 



২য়; অঃ দ্বিতীযোধধ্যায়ঃ 1 ৯১ 

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্য তিতরিষ/তি । 

তদখ গন্ভতাসি নিক্েদং জো তব্যস্থ শ্রন্তম্ত চ ॥ ৫২ 

ত্যাগ করিয়! জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভনস্তর সর্বববিধ উপ- 

ভ্রংশূত্ত বিস্চপদ অর্থাৎ মোক্ষ প্রা্ড হন ॥ ৫১ 

স্ৰ্মী |-_কর্মণাং মোক্ষপাধনত্বপ্রকারমাহ--কর্মজমিতি | 

কর্মজং ফলং ত্যন্ক! কেবনশীশ্বরারাধনার্থমেব কর্ম কুর্কধাণ| মনী- 

ধিগে! জ্ঞানিনে। ভূত্ব। জন্যাূপেণ বন্ধেন বিনিম্মুক্তাঃ সন্তঃ অনায়য়ং 

মর্ষোপদ্রররহিত্তং বিষকোঁঃ পদং মোক্ষখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ | 
টিগ্রনী |-_ধাহারা কর্খকলের আকাজ্ষ। সর্বতে।ভাবে 

পরিত্যাগ পূর্বক দিন্ধি ও অপিদ্ধিতে সমস্ববুদ্ধি অবলম্বন করিম 

বর্ধানুষ্ঠান করিতে পারেন, তীহারাই মনীষী অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে 

জ্ঞানী; কারণ, সত্বশুদ্ধি্থেতু তাঁহাদের হৃদয়কন্দরস্থ মহামোহান্ধ- 

কার মর্বধতে।ভ।ব অপগত হইয়াছে । তাদৃখ মহ্থাত্সারাঁই জন্মমরণ-: 

রূপ দংঘ।রধন্ধন হইতে বিনিম্মুক্ত হইয়। রোগখে|কাদি আমম়হীন 

পরমা নন্বময় পুরুষার্থের সম্যক অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৫১, 

অগ্থয়ঃ |-___যদা তে (তব) বুঙিঃ মোহকলিঙঃ ( দেহাদিষু 

আত্বুদ্ধিপং গহনং) ব্যতিতরিষ/তি ( বিশেষেণ অতিতগিম্যতি ) 

তদ1 আোতব্যস্ত শ্রতস্ত চ [ অর্থম্ত ] নির্বেদং ( ইববাগ্যঃ ) গন্ভাণি 

(গ্র।ঞ্্যসি )৫২ 

অনু ।-_যখন তোমার বুদ্ধি দেহাদিতে আত্মবুদ্ছিক্ূপ 

মোহ্ময় গনদুর্গ অতিক্রম করিবে, তখনই তুমি শ্রোভব্য ও শ্রুত 

অর্থের বিষয়ে নির্বদ অর্থাৎ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫২ 

স্বামী |-ক্দা তৎপদমহং প্রাপ্য শীত্যপেক্ষাজামাহ-_ 



২ -ত্তগবদ্ত্রীত|। 1 ৯ অঃ 

শ্রচতিবিপ্রত্তিপন্ন। ভে যদ স্থাস্ততি নিশ্চলা। 

সমাধাবচলা বৃদ্ধিন্তদা যোগমবাপ্যসি ॥ ৫৩ 

যদেতি দ্বাভ্যাম। মোছে! দেহাদিঘাতবুদিক্তদেষ কলিলং গহনমূ: 
"কলিলং গঙ্ছনং বিছুঃ” ইত্যাভিধানকো বন্ৃতে। ততম্চায়মর্থঃ-_ 

এবং .পরমেশ্বরারাঁণনে জ্রিয়যাপে মদা. তৎগ্রসাদেন তর ঘুদ্ধি” 

পেহাভিমানলক্ষগং মোহময়ং গহনং দুর্গ বিশেষেগাতিতবিষ্যতি। 

'তদ। শরে(তব্যস্ত শুতন্যার্থদ্য নির্েদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্যযসি 
হানারন্থপাদেয়তেন জিজ্ঞাণাং করিষ্যশীত্যর্থঃ ॥৫২ 

অন্বযঃ |-_ঘদা স্রতিবি প্রতিপন্ন ( শ্রুভিভিঃ নানালৌকিক- 
বৈদিক থশ্রবণৈঃ বিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্ত। ) পচে (তব) বুদ্ধিঃ নিশ্চল! 

( রিক্ষেপব্যাঞ্চিবিষাস্তরৈরনাকৃষ্ট। ) [সতী] সমীধৌ (পরম'- 
আনি) অচল! (স্থিরা চ সী) স্থান্ততি তদাঁ যোগম্ (যোগনলং 

ছরজ্ঞানঘূ) অবাগ্মাপি ( লঙ্গ্যসে )॥ ৫৩ 

অনু |_-মখন নানাবিধ লৌকিক ও বৈদিক'অর্থ-পরম্পর! 
(সকামকম্ম-প্রশংগাদি ) শ্রবণে উদ্ভ্রান্ত তোমার বুদ্ধি বিষয়ান্তরে-: 

আকৃষ্ট নঃ ভইয়। একগাত্র পরমাস্বায় -্থিরজ্ভানে অবস্থান করিবে, 

তখনই তুমি যোগকল অর্থাৎ তত্বজ্জান-লাভ করিবে ॥ ৫৩ 
- স্বামী ।--ততশ্ শ্রতীতি। শ্রতিভিরন্নানালৌকিকবৈদি-১ 

কার্থঅবণৈর্বিপ্রতিগন্না ইঃ পূর্বং বিক্ষিপা। সতী ভব বুদ্ধর্যদ।. 

সমাধো স্থাথতি | মমাধীয়তে চিত্তমন্মিঙ্গিতি সনাঁধিং খুরমেশ্থর- 
স্তশ্মিনি্চনা1 বিক্ষেপব্য।প্রিবিয়য়াস্তরৈরনাকৃষ্ট। অত. এব 'অচলা- 

. অভ্যালপাটবেন তট্রৈব স্থির] চ সতী, তদা যোগং যে|গফল* 

তত্বজ্ঞানমবাপ্পাসি ॥ ৫৩ 



২য়: অং] দ্বিতীয়োহধ্য। য় । ৯৩ 

অজ্জুঁশ উবাচ।- 
স্থিতপ্রজ্ঞন্ত ক1 ভাষা সমাধিন্থম্ত কেশব । 

স্থিতধীঃ কিং গ্রভাষেত কিমাপীত ব্রজেত কিম্ 1৫8 

-. টিপ্পিনী।-কতদিনে সতশ্ুদ্ধি সংঘটিত হইবে, তৎসন্বন্ধে 

কোন নির্দিষ্ট নিম নাই।- পূর্বোক্তর্ূপে ব্যবসাগাত্মিকা বুদ্ধি 

মহকারে নিষ্াম কর্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন তোগার 
অস্তুঃকরণ ধইতে “আমি 'আমার” ইত্যাকার অজ্ঞানগ্রস্থত অবি- 
বেকরূপ কলুষরাঁশি বিদুরিত হইবে, তখনই তোমার যাবতীয় 
জ্ঞাতবা ও পরিজ্ঞাত শাস্ত্রোক্ত কন্দশফলে বৈরাগা জন্মিৰে অর্থ।ৎ 

শাক্সরনিদ্দিষ্ট কম্মকল সাধক বাকা গুলিকে এছান্ত নিক্ষল ও অন্]রশ্ঠাক 

বলিয়া ভোমার দু প্রতীতি জঙ্গিবে-তখন আর তে।মার জানি- 

বার বিষয় কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। এ পধ্যস্থ তুমি ক্রম'গত 
লৌকিক ও ৫বদিক নানাবিধ কণ্মক।গ্তদক্বদ্ধীয় বাদান্ভবাদ শুনিতে 

শুনিতে তৎ্পমূহ্রে আলোচনায় তোমার বুদ্ধিবৃন্তি বহুপথগামিনী 

ও সন্দেহকলুধিত হইগাঁছে। অতংপর কম্মান্ঠানদ্বারা চিত্তশুদ্ধিকলে 
বখন তে।মর বিবেক অতীব বলবাঁন্ হইয়। উঠিবে, আর বন্্- 

বিষয়াসক্ত চিত্ত খন. একমান্্র পরমাত্মবূপ পরমবস্তরতে নিশ্চল- 
ভাবে অবস্থন করিতে সমর্থ হইবে, তখনই তুমি সমাধিপ্র।প্তির 

যোগ্য অবস্থা প্রণ্ড হইবে) ফল কথা “তখনই তুমি স্থিতপ্রজ্জ 
হইয়া কৃতার্থ হইবে ॥ ৪৩--৫৩ | 

অন্বয়ঃ '--অঞজ্ুন উবাচ--হে কেশব! সমাধিস্থস্ত (্ব।ভ।- 

বিকে সম।ধৌ স্থিতন্ত ) স্থিতগ্রজপ্য (আত্মতত্বজ্ঞ্য ইতাথ্ঃ ) কা 
ভ।ষ। (কিংলঙ্গণম্)1 স্থিঃধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) কিং প্রভাঁষেড 



৯৪ শ্রীমপ্তগবদ্গীতা! | [২য় অং 

জ্রীভগব|নুবাচ। 

[থ যদ] কামান্ সর্ধবান্ পার্থ মনোগতান্। 
আতগ্যেবাতুন। তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞন্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ 

( কথং ভাষণং কুরধ্যাৎ )? কিম আসীত ( কথং তিষ্ঠেত)1? কিং 

ত্রজেত ( কথং ত্রজনং কুর্য্যাং)?॥ ৫৪ 

অনু ।--__অঞ্জুন কহিলেন,--হে কেখব ! শ্বাভাবিক সমা- 

ধিতে অবস্থিত স্থিতগ্রজ্ঞ অর্থাৎ নিশ্চল গ্রঞ্জাবিশিষ্ট ব্যত্ির লক্ষণ 

কি? তিনিকি বলেন? তিনি কিরপে অবস্থান করেন এষং 

কিরূপে চলেন? ॥ ৫৪ 

স্বামী ।__পূর্বস্োকেজস্যাত্মতত্বজস্য লক্ষণং জিজ্ঞানু- 
রজ্জরন উবাচ_স্থিতপ্রজ্ঞন্য কা ভাষেতি। স্বাতাবিকে সমাধো 

স্থিতস্য অত এব স্থিত নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধিদ্য, তস্য ভাষা কা? 
ভাষাতে অনয়েতি ভাবা লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্গণেন 

স্থিত গ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্৫থঃ, তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভ।ষণমাসনং 

ব্রজনঞ্চ কুধ্য। ধিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ 

অন্থয়ঃ ।--শ্রীভগবান্ উবাচ-হে পার্থ! যদ লর্্বান্ মনো। 
গতান্ কামান্ ( কাম্যবিষম/ন্) গ্রজহাতি (প্রকর্ষেণ ত্য্জতি ) তদ। 
আত্মন] (শ্ুয়মেব) আত্মনি (হ্বস্মিক্নেব পরমানদারূপে ) তুষ্ট: 

[ মুনিঃ] স্থিতপ্রজ্ঞঃ উচ্ভাতে ॥ ৫৫ 

অনু ।-_শ্রীভগবান্ কহিলেন-.-হে পার্থ! "যখন মনৌগত 

পর্বববিধ তুচ্ছ বিষয়াতিগাধ পরিত্যাগ করেন, সেই সময় আপনিই 
আপন! দ্ব।রা আপনাতে (পরমানন্দস্বর্ূপ আত্মাতে ) সন্ধষ্ট মুনি 
স্থিতগ্রজ বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৫৫ 



২ম়ঃ অঃ) দিতীয়োহধ্যায়। ৯৫ 

(ছঃখেহুদ্বিগ্নমনাঁট হখেষু বিগতস্প হঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ শ্থিতধীরুনিরুচ্যতে । ৫৬ 

স্বামী :--অন্রচ যানি সাধকস্য জানপাধনানি, তাঙ্জেব 
হ্বাভাবিকানি শিদ্ধস্য লক্ষপাঁনি, অতঃ সিদ্ধদ্য লক্ষণানি কথয়ক্নের 
অন্তরজাণি জ্ঞানসাধনান্তাহ-যাবদধ্যয়সমারণ্ডি। তত্র প্রথম- 
পরশ্নস্যো তরমাহ--প্রজহাতীতি হ'ত্যাম। শ্ররভগবাছবচ। মন্লি 
স্বিতান্ কামান্ যদ] প্রকর্ষেণ অহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ-_ 
আত্মনীতি। আবত্মন্তেব স্বন্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আম্মন! শ্বঘমেব 
তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সম্ যদা ক্ষুত্রবিষয়।ভিলা বাংস্ত্যঙতি, তদা তেন 
লক্ষণেন মুনি: স্িভগ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫ 

অন্বয়ঃ|--ছূঃখেষু[ প্রাপ্রেু ] অন্ুদবিগ্রমনাঃ ( অক্ষুৃভিত- 
চিত্ত: ) স্থখেযু বিগতস্পৃহ: ( নিষ্পৃৎঃ), বীতরাগভয়ক্রোধঃ | শ্রীতি- 
ভয়ক্রো ধশূন্তঃ ) মুনিঃ স্থিতধী: ( স্থিতগ্রজ্ঞঃ) উচ্যতে ॥ ৫৬ 

অনু /-_ছুঃখ উপস্থিত হইলে যিনি অক্ষৃন্ধচিত্ত, হুখে যিনি 
স্পৃহাশৃন্য এবং বিষয়ান্ছরাগ, ভঙ্গ ও ক্রোধশূন্ঠ১_এতাদৃশ্, মুনি 
স্থিতপ্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন ॥ ৫৬ 

স্বামী |__কিঞ্চ দুখেষিতি। ছুঃথেষু প্রাপ্ডেযু অহু্ধিগন- 
মক্ষভিতং যনো যসা সঃ) স্থখেযু বিগত। স্পৃহ। যদ্য সঃ। অন্ত 
হেতুববীতা অপগতা| রাগভয়ক্রাধ! যন্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতিঃ। 
ল মুনি, স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্াচ্যতে ॥ ৫৬ 

টিপ্পণী ।._কাঁম যখন মনেরই বুদ্ধিবিশেষ, তখন উহা 
মনোধন্দ ; আত্মার ধর্ম নহে। ত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা করিলে 
উহা! অনায়াসেই ত্যাগ কর! যায়, যে আত্মানাতবিবেধী মহাপুরুষ 



৯৬ শ্রমস্তগবদ্গাত1। | ২য় মং 

যঃ সর্বত্রানভিম্নেহস্তভ্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভমৃ। 
নাভিনন্দতি ন ছেষ্তি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিগ্তিত। ॥ ৫৭ 

. যদ সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্ববশঃ | 

, ইন্দ্রিয়াপীক্জিয়ােভ্যত্তস্ত গজ্ঞা প্রতিতিতা ॥ ৫৮. 

সর্ববিধ কামন| পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর আত্মাণন্দে নিম 
থাকেন, ভিনই আত্মারাঁদ প্দবাচ্য। তিনি পরমপুরুযার্থ- 
লাভে সর্বদা পরমাননন্বরূপ আত্মাতেই পরিতুষ্ট থাকেন; তুচ্ছ 
অনাত্মবস্তসস্তত সখ তাহার নিকট অতীব. হেয়। ঈদূশ লক্ষণা- 
ক্রান্ত মহাপুরুষকেই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বল। যায়। যাহারা আত্ম- 

জ্ঞান লাভ করিয়'ছেন, তাহারা সবিশেষ অব্গত আছেন যে, 

গ্রারন্ধ কশ্ধের ফলস্বরূপ ছুঃখের যাঁতন! সহ! করিত্ই হইবে; 
স্থতরাঁং ত্রাারা ছুঃখে উদ্িপ্রচিত্ত হন না; মেরূপ স্থখণ্ড প্রারর 
স্ক্লুতির ফলস্বরূপ; অবিবেকী ব্যক্তির স্থখভেগ করিবার 
উদ্দেশে তাঁদুশ ফলজনক ধর্ন।দির অনুষ্ঠানে ব্যাপূত হইবার জন্য 

তৃষ্ণারূশা তামশী বৃত্তির আবির্ভাব হম; বিবেকীর যনে তাদৃশ 

তৃষ্ণা ত্মিৰা স্পৃৎা কদাচ স্থান পরিগ্রহ করিতে পারে না.। ঈদৃশমহা- 
পুরুষ রাগ, ভয়, ক্রোধ হইতে সর্বদ| বিমুক্ত; কারণ, আত্ানপ্দপরি- 

তৃপ্ত ব্যক্তির রাঁগ, ভয় ও দ্বেষপাত্রের একান্তই অভাব ॥ ৪৫--৫৬ 

অন্বয়ঃ :_-যঃ সর্বত্র (পুত্রমিত্রাদিঘপি) অনভিন্দেহঃ 
( লেহহীনঃ) তত্তৎ শুভাশুভং ( অশ্কুলং প্রতিকুলং বা) প্রাপ্য 

নাভিনন্দতি ( ন প্রশংসতি)ন ছেষ্টি (ন নিশি) তস্য প্রজ্ঞা 
প্রতিষ্ঠিত (স স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৭ 



২য় অঃ] দ্বিতীয়োহ্ধা সঃ | ৯৭ 

আনু ।--যিনি সর্বত্র প্নে£শৃগ্য এবং সেই সেই অনুকূল ও 
প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত হইঘলা আনন্দিত বাঁ বিদ্বেষধুক্ত না হন 

তাহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্তিতা অর্থ তিনিই স্থিত প্রজ্ঞ ॥ ৫৭ 
স্বামী |__কথং ভাষেতেত্যস্তোত্ব'মাহ-য ইতি। সঃ 

সর্বত্র পুত্রগিত্রাদ্ঘিপি অনভিন্সেহঃ নেহশৃগং অত এব বাধিতা মু 
বৃস্তা। তত্বচ্ছ ভমন্ুকুলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন গ্রশংপতি, অশ্তু ৪ং 

প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দেট্টি ন নিন্দতি, কিন্ধ কেৰলমুদাঁপীন এব 
ভ]ষতে, তশ্য গ্রজ্ঞ। প্র তচ্ঠিতেত্যথঃ ॥ ৫৭ | 

টিপনী |_খিনি পরধাত্মস্থরূপ পরম পদাঁথে সর্কতে।ভাবে 

মেইবান্ হইতে গারিমাছেন, দেই মুনি মবানখ।স্পদ দেহ, পরগ 
প্রেমময় প্রমিত «যাবতীয় মনাত্মবস্ত-নিচদকে অকিঞ্িৎকর ও 

আাপন্কির একস্ত অযোগ্য বপিয়াই মনে কারণ । এ সমস্তই প্র।র্ধ 

কর্মসম্ভূন অবশ্স্ত বী ফল) আতএৰ সখ ছুইথ মংঘটনে তাহার 

প্রীতি বা অগ্রীতিনিবন্ধন স্ততিবাদ ব| নিন্দাবাদ প্রযুক্ত হয় না। 
অবিবেকী জনগণ শ্ব স্ব বনিতাপুব্রাদির যে গুণগ্রামাদির বর্ণন। 

করেন, তাহা তাহাদের তামশী বুদ্ধিবুত্তির পরিচায়ক এবং অন্যদীয় 

শ্রেষ্ঠত'দর্শনে অস্থয়াপধবশ হুইয়। তাহাদের সম্বন্ধে ষে নিন্দ।বাদে 

প্রবৃত্ত হন, তাহাও তামশী বুদ্ধিবুত্বির পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই 

নহে। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাঁপুরুষের হৃদয়ে এই সকপ ভ্রাস্তিগ্রচ্থত হ্ষ- 

দ্বেষাঁদি কদাচ স্থান পরিগ্রহ করিতে পারে না। ফলতঃ যাহার 

ুদ্ধিবৃত্তি অবিচল-ভাঁবাপমন হইগাছে তিনিই স্থিত গ্রজ্ঞ। স্থিতধী 
মহাত্মা! শুভ্দর্শনে প্রশংসা বা অশ্ভভ দর্শনে নিন্দ। করেন না; 

অর্থাৎ নিন্দ। প্রশংসাদি বাক্য কদাচ প্রয়োগ করেন না॥ ৫৭ 

আন্বয়ঃ |-_-যদ চ অন্পং ( যোগী ) কুর্মঃ ইব অঙ্গাণি 

৫ 



৯৮ ্মন্তগবদ্গীতা। [ ২য়: অ: 

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারন্ত দেহিনঃ | 
রপবর্তজং রসোহপ্যস্ত পরং দৃন্ট। নিবর্ততে ॥ ৫৯ 

(কুন্দো যথ। অঙ্গ।নি স্বভাবেনৈব আঁকর্ষতি তথা ) ইন্দ্রিয়াণি 
ইন্দিযেভ্যং (শব্দ!দিভে| বিষয়েভ্যঃ ) নংছরতে (প্রত্যাহরতি ) 

তদ1 তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্টা ॥ ৫৮ 

অনু 1 কচ্ছপ যেনন স্বীয় কর-চ*ণাদি অঙ্গ সকল চন্কুচিত 

করে ( গুটাইয়। মাপন দেতেষ্ট লুঝাইয়া রাখ) সেইরূপ ফিনি 

শব্দ(দি বিষয় হইতে ইন্দট্রিয়গণকে প্রশ্যাহরণ করেন, তাহারই 

গুজ্ঞ, গ্রতিঠিত হয় ॥ ৮ 

স্বামী |_বিঞ্চ যদেতি। যদ চায়ং যোগী ইন্দ্রিয় েঁভ্যঃ 
শব্দারিভঃ সকাশাদিন্দ্িমাণি সংগরতে গ্রত্য।হরতি । অনায়াঁসেন 

সংহারে দৃষ্টস্তমাহ__কুণ্ম ইতি । অঙ্গানি করচরণারদনি কুশ্মো যথ। 
স্বভাবেনৈবাঁকষতি, তদ্বৎ ॥ ৫» ূ 

__কচ্ছপ ইচ্ছা শ্বীয় মুখ চরণ।দি তজজ 
অনায়াে সম্পূর্ণরূপে সঙ্কচিত করিয়া থাকে; সেইরূপ যিনি 
ইন্ছিয়ের বিষয়ীভূত বিষয়, মৃহ হইতে স্বীয় বিক্ষিগ্চ ইন্জিয়সমূৃহকে 
অনাগ্মাসে প্রত্যাহরণ করিতে পারেন, তাহারই প্রজ্ঞ] গ্রতিষ্টিত-- 
তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ পদবাচ্য। সর্বাবিধ তাঁমস বৃত্তির অভাববশত£ 

যোগীর ইন্দিয়গণ ইন্দরিয়-বিষয়ে ব্যাস্ক্ত থাকিতে পারে না 
কোন বিষয়েই ত।হ।র চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে না ॥ ৫০ 

অন্বয়ঃ |-_নিরাহারশ্ত ( ইন্দ্রিয়েবিষয় গ্রহণমকুর্বত্ধঃ ) 
দেহিনঃ ( দেহাভিমানিন: অজ্ঞস্ত) ব্ষিয়াঃ (ইন্দ্রিফগ্র,হাঃ *বাদয়ঃ) 

[ প্রায়শঃ ] বিনিবর্তস্তে।[ কিন্তু] রলত্জ্জং ( রসো রাগম্তদবজ্জ ং 



২য্ঃ অং] ছ্িতীয়ৌহধায়ঃ। ৯৯ 

যততো হাপি কৌন্তের পুরুষণ্য বিপশ্চিতঃ | 
ইন্ড্রিয়াণি গরমাখীনি হরন্তি প্রনভং মনঃ ॥ ৬০ 

বিষয়াভিলাষস্ত ন নিবন্তু:ত ইতি ভাবঃ ) অন্য ( স্থিতপ্রজ্ঞস্য ) 

রসোৎপি ( বিষয়্াভিলাষো হি) পনং (পরমাজ্মানং) দৃষ্ট। নিবর্ততে 
(হ্ত এব নশ্যতি )॥ ৫৯ 

অনু |--যিনি ইঙ্জিযন্বারা খ্যিরগ্রহণ করেন না, এক্প 

জীবের ( যিনি বলপুর্ধিক ইন্দিদ্ধ দমন করতে চাহেন তাহার), 
নিকট ইঙ্দ্রিয়ের বিষয় গুল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু আসক্তি নিবৃত্ত 

হয় না; অর্থ।ৎ ভোগ।তিল।ষ থাকিয়া! যায়; পরস্ত স্থিতগ্রজ্ঞ 
ব্যক্তির বিষয়বাপন| পরঘাঁতঝ্বরকে দর্শন করিয়া আপনি নিবৃত্ত 
হমু | ৫৪৯ 

স্বামী | নঙগ নেক্রিরাণাং বিময়েষু প্রবৃত্তি ছিতপ্রজ্স্থ 

লক্ষণং ভবিতুমর্হতি জড়ানামতুর।ণামুপবাসপরাঁশঞ্চ বিষয়েষ- 
প্রবৃত্তেরবিশেষা তত্রাহবিষক্। ইতি । ইন্দছিটঘর্র্িষধীণামাহরণং 

গ্রহণমাহারঃ, নিরাহ'রশ্ত ইন্জরিঘৈর্দিয়গ্রহণমকুর্বতে। দেহিনে। 
দেহাভিমানিনোহজ্ঞস্য বিপঘাঁঃ প্রায়খো। বিনিবর্থন্তে তদনুভবে। 

নিবর্ভত ইত্যর্থ: | কিন্ধু রুস| রাগোহভিল।যস্তদ্ঞ্জম অভিল।ষশ্চ ন 

নিবর্ততে ইত্যর্থ;:। রলোহ্পি পরং পরমাআ্মানং দুষ্ট অদ্য স্থিপ্রজ্ঞস্ত 

স্বতো নিবর্ততে নশ্ঠতী ভর্থঃ। যদ্বা নিরাহারদা উপবাসপরস্য বিষয় 
প্রায়শে। নিবর্তন্তে ক্ষুধাস্তপ্তনয শব্ম্পশ।গ্যপেক্ষাভাধা* কিন্তু রস্- 

বজ্জং রদাঁপেক্ষ। তু ন দিবর্ত হতাথঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৫৯ 

অন্থথ2 122 কৌন্থের। যততঃ অপি (এমাক্ষার্থং শ্ীয়ত- 

যাণক্ঠাপি ) বিপশ্চিতঃ (বিবেকিনঃ) পুরুষন্ প্রম।থীনি (প্রমথন- 



১০০ শ্রমস্তগবদ্গীত|। [ ২ম অঃ 

তানি সর্ববাঁণি সংযম্য যুক্ত আমীত মৎপরঃ | 

বশে হি যস্যেক্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬১ 

শীলাঁনি প্রক্ষোভকরাণি ইত্যর্থঃ) উন্দ্রিয়াণি হি ( নিশ্চিতমেব) 
গ্রসভং ( বলাঁৎ) মনঃ হরস্তি॥ ৬৯ 

অনু ।--হে কৌন্তেয় ! বিশ্ষোভকারী ইন্জ্রিঃগণ মোক্ষার্থ 

দৃঢ় প্রথত্রশীপ বিবেকী ব্যত্তিরও মনকে নিশ্চয়ই বলপুর্ববক হরণ 

করিয়া থ|কে ॥ ৬০ 

স্বামী ।--ইন্দিয়সংঘমং বিশ] তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, 
অত্ঃ সাঁধকা বস্থাকক।ং তত্র মহান্ প্রধন্্ কর্তব্য ইত্যাহ-_-ঘততো 
হপীতি ছাভ্যাম। যততো মোক্ষার্থং গ্রথতমানস্ত বিপশ্চিতো 

বিবেকিনোহপি মন ইন্জিয়াণি প্রণভং বলাদ্ধরস্তি, যতঃ প্রম।থীনি 
প্রনখনশীলানি গ্রক্গোভক।ণীত্যর্থঃ ॥ ৬০ 

অন্বযঃ 1-___যুক্তঃ ( সমাহিত: যোগী ) তানি সর্বাণি 

( ইন্দ্রি়াণ ) সংযম্য ( নিগুহ্া ) মত্পরঃ ( মত্পরায়ণঃ )[ পন] 

আনীত ( তিষ্ঠেৎ), হি (যতঃ) যশ্ত ইন্দ্িয়াণি বশে [ভিষ্ঠতি] তস্য 

গ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত [ ভবতি 1 ॥ ৬১ 

অনু !__ সমাহিত ব্যক্তি সমুদয় ইন্দ্রিযগুলিকে দংঘত 
করিয়া-ম্পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন; কারণ ইন্রিয়গণ 

ধাহার বশবর্তী, তাহারই গ্রজ্ঞ! গুত্ষ্িত হইয়াছে ॥ ৬১ 

স্বামী |--যন্মদেবং তম্মাৎ তাপীতি। যুক্কো। যোগী তানি 

ইজিয়াণি সংযম্য মত্পর্ঃ, সন আমীত, যস্ বশে বশবর্তীনি 

ইঞ্জিয।ণি, এতেন চ কথম।পীতে ত প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্ডিঘ়ঃ সন্ 

আসীতেত্যুস্তরং ভবতি ॥ ৬১ 



হয়ঃ অঃ] দ্বিতীয়োহধা।য়ঃ | ১০১ 

ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ নঈন্তেষপজায়তে। 

সঙ্গাৎ দংজায়তে কামঃ কাম! ভ্রে!ধোইভিজায়তে ॥ 
টিপ্নদী ।-_ঘে সকল ব্য ব্যাধিপ্রন্ত হইয়। বিষয়ভোগে 

সমর্থ ইইয়াছে, অথবা সাংসারিক ক্লেশ-পরস্ণরা সহা কর! 
ব্ন।বশ্যন বিবেচনায় ভাপস ত্রতাবলদ্ষন করিতে বাধা হইয়াছে 
তাহ।দের বিষয়-ভে।গ-বাসন।1 কিয়.কালের জন্ত নিবৃদ্ত থাকে বটে 
কিন্ত দেহাঁভিমান পূর্ণরূপে বন্তম|ন থাকায় ভাহ।দের ভোগাভিলাষ 
কাচ নিবৃত্ত হইতে পারে না। বাঁশিমুক্ত হইলে অথবা স্ুথতে|গ 

সামর্থ। পুনঃ প্রাপ্ত হইলে, ভাঠান্রা সুখ জোগাবণাজ্গা নিবারণ 
করিবার জন্য তত লোলুপ থ।কে। অতএব গ্রজ্ঞার স্বৈর্দাসাধনার্থ 
ইন্দ্িমগণের নিগ্রহ একান্ত আবশ্তক। ইক্জিয়গণকে সর্বদ! 
মাত্মাভিমুখ রাঁখ্বার চেষ্টা করিলে ইন্দ্রিপ্গণ বশীভূত হইবে। 
ইন্জিযগণ এতই সামর্থ্যশালী দে, আবিবেনী ব্যক্তিগণের কথা দূরে 
থাকুক তাহারা যোগাভিলাবী বিবেকিগণের চিন্তকেও গারাভৃত 
করিয়া আম্বীকৃত করিয়া খাঁকে। অসীম বলশালী ইন্্িয়নিচয় 

বশীভূত করিতে হইলে সর্বশক্তিমান বাস্ুদেবের আশ্রয় *গ্রহণ 
করা একান্ত কর্তব্য ॥ ৫৯-- ৬১ 

অন্বঘঃ |--বিষয়ান্ ধ্যানতঃ (গুণনুদ্ধা! চিন্ধরতঃ ) পুংসঃ 
( জীবস্য) ০ তষু (বিষয়েষু) সঙ্গ: ( আসন্তিঃ ) উ-জায়তে (ভবতি) 
সঙ্গাৎ রে আসক্তেঃ)[ তেষু অধিকঃ ] কাঁমঃ[ ভঙতি 7, কাশাৎ 

ধং অভিজায়তে ( উৎপছ্তে ) ॥ ৬২ 
৮ __বিষরগুলি চিন্তা করিতে করিতে ৬ৎপ্রতি আসক্তি 

জন্মে; আসক্তি হইতে তৎপ্রতি কামনার উদয় হয়, কামন! 
হইতে (কাঁমনাপিদ্ধির ব্যাঘাত হইলে ) ক্রোধ উৎপন্ন হয়॥ ৬২ 



১০২ ্রীমন্তগবদগী তা । [ ২য়ঃ অঃ 

ক্রোধাভ্ডণতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বৃদ্ধিনাশে! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬০ 

রাগছেষবিমুক্ডিস্ত ব্ষিয়ানিজ্িয়ৈস্চরন্। 
আস্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়ত্মা! প্রসাদ মধিগচ্ছতি ॥ ৬; 

স্বামী !-_বাহোন্র্িয়সংঘমাভাবে দে ষনুক্ব।মনঃমংযম।ভাবে 

দোষগাহ-ধ্যাম্ত ইতি দ্বাভ্যামূ। গুণবুদ্ধ। বিষয়'ন্ ধ্যাতঃ 

পুংসন্তেযু অঙ্গ আভিভবতি, আসভ্ত্য। চ তেঘধিরঃ ক।মে। ভবতিঃ 

কামাচ্চ কেনচিৎ গ্রতিহত।ৎ ক্রোধে! ভবতি ॥ ৬২ 

অন্বয়ঃ 1- প্রেধাৎ »ম্মেহঃ ( সদসদ্বিবেকা ভ।বঃ) 

সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্বতভ্রৎ্খঃ) স্থৃতিভ্রৎশ।ৎ বুদ্ধিনাশ: 

(বুদ্ধেশ্চেতনাঁদ! নাশঃ ভ্ংশঃ) ভবতি) বুদ্ধিনশাৎ প্রণশ্যতি 

( মৃততুল্যো ভবতি )॥ ৬৩ 

অনু |__ক্রেধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ সদসৎ্ বিনেকের 
অভাব ঘটে, »ম্মোহ হইতে স্বৃতিবিদ্রম অর্থাৎ গুরূপদেশ জাত 

জ্ঞানের বিনাশ ঘটে; স্বতিবিভ্রম হইন্ডে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধি 
নাশ হইতে মাসষকে মুভতুল্য হইতে হয় ॥ ৬৩ 

স্বামী ।- কিঞ্চ ক্রোপ।দিতি। করোনা সন্মোহঃ 

কার্ধ।ঁকাধ্যবিবেকাভাবঃ, হতঃ শান্ত্রীচাধ্যোপদিষ্টার্থস্বতেবিশ্রামা 

বিচলনং ভ্রংশঃ, ততে। বুদ্ধেশ্চ হনাগ। বিনাশঃ বৃক্ষাদিষিবাভিভবঃ 
ততঃ গ্রণশ্যতি মৃততুল্যে। ভবতি ॥ ৬৩ 

টিপ্পনী ।*-অতএব বাহ্েব্দিথসমূহের নিগ্রহেও নিশ্চিন্ত 
হইতে পারা যায় না; মনোনিগ্রহের অভাবে উপরি উক্ত 

শ্লোক-ছয়বণিত অবস্থা ঘটিলে মহান অনর্থ সংঘটিত হয়। 



২য়ঃ অঃ] ছিতীয়োছধ্যায়ঃ। ৯১০৩ 

প্রনাদে সর্বছুঃখান1ং হাঁনিরস্যোপজায়তে । 

প্রসম্নচেতদো স্যাশু বৃদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে 1 ৬৫ 

অতএব মনোনিগ্রহে যত্ববান্ ত৪1 এই আ্োকছয়ের ইহাই 

তাৎপর্য ॥ ৬২৬৩ 

অন্থয়ঃ ।__রাগঘ্যেবিমুজৈঃ ( আদভিবিরাগশূন্টে: ) 
আজ্বশ্ঠৈঃ ( ক্বাবনৈঃ ) ইন্দ্রিয়েঃ বিষয়ান্ ( ইন্জিয়ার্থান্) চরন্ 
( তুঞ্জানঃ )[ অপি ] বিপেদাজ্া ( বশীকৃতমনাঃ) [যোগী] গ্রসাদং 

( শাস্টিম্) পিগাক্ছতি (ঈভত )॥ ৬৪ 

নু িিদিরিগ বিরাগইসন এবং 'আ.ত্মবশী কৃত ইন্জিয়- 
'মুহদার| ব্যিয় ভোগ করিছীও বিখ্যাত ( বশীরুতচিত্ত ) যোগী 

'চত্তগ্রসাঁদরূণ পরঠা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৯৪ 

বাম 1-নন্ধিভ্রিয়াণাং ত্বিষপ্রবণন্থভ।বানাং শারদ," 

এশক্যত্বাৎ্ অয় দোষে। হুঙ্গরিহত ইতি স্ডিতপ্রজ্ঞত্বং কথং শাদিত্যা- 

শঙ্ক্য/হ--র।গছেধ ইত ছ।ভ)|ম। রাগদেষরহিতৈর্বিগতদর্পে- 

'বান্জ্য়ৈবিষয়াংশ্চরন্ ভুঙ্গানোষপি প্রসাদ শান্ধিং গ্রাপ্োতি। 

ই!গদ্ধেষরাঠিশ্যামেবাহ-- জাক্পেভি । পাজ্সনে। মনলো বশ্ৈরিক্ি়- 
বিধেয়ে। বশবন্তী আআ মনে। যমোতি, অনেনৈহ কথং ব্রজেত 
হঞ্ীতেত্যশ্য চতুর্থপ্রশ্নপ্য ম্বাধনৈকিন্রিদৈর্বিষধান অধিগচ্ছতী- 

ত ত্তরমুক্তং ভলতি ॥৬৫ 

অন্বয়ঃ | প্রসাদ [ সতি ] অসা (যে) সব্বহুঃধানা। 

ভনিঃ ( নাশ )উপজ্ায়তে (ভনত)) [ ততশ্চ] প্রপন্চেতপঃ 

(প্রশান্তচিত্তদ্য ) হি ( নিশ্চি*ম্ব ) আশু ( শীন্বং ) বৃদ্ধিঃ 

পর্যাবন্ঠতে (প্রতিচিতী ভবতি ) ॥ ৬৫ 



১০৪ শীমদ্তগবদরগীত। | [ ২য়ঃ অং 

তনু | চিত্বপ্রপাদ জন্মিলে তাহার সর্বববিধ দুঃখ বিনষ্ট 
হয়, প্রসন্পচিন্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নিশ্চয়ই শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ ৬৪ 

স্বামী ।-_-প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যতাহ_ প্রসাদ ইতি। 
প্রসাঁদে নতি সর্বচুংখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধি: গ্রতিষ্টি তা 
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ | 

টিপ্লনী ।--ষদি মনকে সম্পূর্ণরূপে বিষয় হইতে নিগৃহীত 
করিতে পাঁরা যায়, তবে বাহেন্দ্িয় নিগ্রহের আবশ্যকত! নাই । যে 

ব্যক্তি চিন্তকে সমাহিত করিতে পারে নাই, সে বাহোক্দিয়ের নিগ্রহ 

কবিলে€ রাগদ্েষবশে বিষযবাসনায় প্রমত্ত হইয়া পুরুষাথ ইঠতে 

ষ্ট হস; কিন্তু যিনি অস্থঃকরণকে আত্মবশীভত করিতে পারিয়।- 
ছেন, তিনি অচ্ুরাগ ও বিছেষের অতীত; সুতরাং কর্খেন্দ্রিয় ছ।র 

ইন্ডরিয়গ্রাহা বিষয়সমূহ সম্ভোগ করিয়াও চিন্তপ্রসাদের অধিকারী 

হইয়া আত্মসাক্শীৎ্কাঁরদূপ চরম সুখলাভের যোগাতা লাভ 

করেন। কারণ মন যদি বশীভূত থাকে, ভবে তদধীন ইন্দিয়গ্রাম 
মনের অনন্থমোদিত বিষয়ে ব্যাপূত থাকিতে পারে না; শ্বতরাং 

চিন্তশুদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইতে সমথ হয় না। যে বিষয়ের স্মরণ: 

মাত্রে মালিন্য জন্মে, অনাপক্তভাবে সেই বিষয় তোগ করিলেও 

চিত্তের মলিনতা ঘটাইতে পারে না। সুতরাং চিত্ত চির প্রসন 

থাকে। তাহার ফলে সন্ত্যাপী মহাপুরুষের আধ্যাত্মিকাদি মর্ধব- 

বিষয়ক ছুঃখ উন্মুলিত হইঠ1 যায়। তখন প্রসন্নচিন্ত পুরুষের বুদ্ধি, 

ব্রহ্ম ৪ আত্মাকে অভেদ জ্ঞান করিয়া, অচঞ্চলভাবে সর্বত্র পরি- 

ব্যাপ্ত অথচ স্থিরভাব।পন্প হইয়া থাকে । চিত্তপ্রস।দের ফলে 
সাংসাঁরিক বিরুদ্ধ ভাঁবন। প্রবাহ নিকুদ্ধ হয় সুতরাং বুদ্ধি বিচলিত 

হইবার আর কোন কারণই থাকে না ॥ ৬৪ । ৬৫ 
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নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তম্তা ভাবন] । 
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তহ্য কুতঃ স্থখমূ ॥ ৬৬ 

অন্থয়ঃ |-_-অযুক্ত্ত ( অবশীকৃতেক্জরিয়স্ত ) বুদ্ধিঃ ( আজ 
বিষয় প্রজ্ঞা ) নাস্তি €( নোংপগ্তে ); অযুক্তস্য ভাঁবন। 

(ধ্যানং ) চ ন [নাস্তি? অভাবযতশ্চ ( আত্মণযান মকুর্বতম্চ ) 

শাস্তিঃ( আত্সনি চিত্বোপরতিঃ ) ন(নান্ডি)। অশান্তস্ত সথখং 

( মোক্ষানন্দঃ ) কুতঃ (ন কন্সিন্নণীত্য্থঃ)॥ ৬৬ 
অনু যে ব্যক্তি জিতেন্রিয় নহে, তাহার বুদ্ধি নাই, 

তাদৃশ ব্যক্তির আত্মধা(নও সম্ভবে না? যেব্যক্তি আত্মধ্যানে 

অসমর্থ, তাহার শান্তি লাভ হয়না, শাস্তিন ব্যতির সুখ 

(মোক্ষানন্দ ) কোথায় ? ॥ ৬৬ 

স্বামী |-_ ইন্দ্রিয়নিগ্রহন্য স্থিরপ্রজ্ঞানাধনত্বব ব্যতিরেক- 

মুখেণেপপাদয়তি-নান্তীতি। অযুক্তস্তাবশীরুতেঞ্জিয়শ্ত নান্তি 

বুদ্ধিঃ শান্ত্াচাধ্যে।পদেশাত্যামাঁজ্ম বিষয় বুদ্ধি: প্রজ্ঞেব নোৎ্পগ্যতে। 

কুতস্ত্তাঃ প্রতিষ্ঠ।বার্ত। বা ইত্যআহ-ন চেতি। ন চাষুকতম্য 

ভাবলা ধ্যান", ভাবনয়া হি খুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠ। ভবতি, সা চাষু- 

কন) যতো নাস্তি। | ন চাভাবয়ত;ঃ আত্মধ্যানমকুর্বতঃ শাস্তি; 

আঁক্সনি চিত্তোপরতিঃ, অশান্তম্ত কুতঃ স্ুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থ; ॥৬৬ 

টিগ্পনী |-_যাহার ইন্দরিয়সমূহ বশীভূত হয় নাই, তাহার 
শান্তর ও গুরূপদেশলন্ধ শ্রঘণ-মননরূণ আত্মবিষয়িণী - বুদ্ধি জন্মিতে 

পারে না; তাহার নিদিধ্যাাসনরূপ ভাবনাও কদাপি হইতে পারে 
ন। নী ভাবনা ব্যতীত মানবের বৃদ্ধিবৃত্তি ত্রঙ্গরূপ আবু 
বস্ততে প্রতিষ্ঠা ল'ত করিতে সমর্থ হয় না। নিদিধ্যাপনব্ণ 
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ইক্ড্রিয়াণ।ং হি চরতাং ন্মনোহনুবিধীয়তে। 
তনস্ত হরতি প্রজ্জাং বাঁযুনীবমিবান্তমি ॥ ৬৭ 

ভ।বনায় বঞ্চি ত*ব্যক্তির আত্মজ্ঞাঁন লাভ কণাঁচ সম্ভবিতে পারে ন।, 
তাদৃশ ব্যক্তির চিত্তে পরতিরূপ শান্তি অর্থান ত্রন্ধ ও আত্মার অড্দে 
বে।ধরূণ চিত্তস্থ্ধ্য জন্মিতে পারে না; স্থৃতরাং সে ব্যক্তি চিরকাঁল 

অশান্তই থাকিয়। যায়, তাঁহার আবার মে|ক্ষানন্দরপ পরম ধনের 

অধিকারী হইবার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব ইঞ্িয়নিগ্রহই 
অংত্মানন্দ লাভের একমাত্র উপায় ॥ ৬৬ 

অন্বয়ঃ 1---হি ( বস্মাং) মনঃ [৫ম্বরং বিষয়েযু] চরভাং 

(প্রবর্তম।ন।নাম্ ) ইন্দিয়াণাং [ মধ্যে ] যৎ €( একমপি) 

অনুবিধীয়তে ( অনুযাতি ) তৎ ( হন্দিয়ম্) অস্ত ( মনসঃ পুরুষস্ত 

ব।) বাঘুঃ অন্তসি (জলে) নাবং (নেৌকাম্) ইব প্রজ্ঞ।ম্ ( আত্ম- 
বিষয়।ং বুদ্ধিং) হরতি (বিষয়বিক্ষিপ্রাং করোতি ) ॥ ৬৭ 

অনু 1--যেহেত ঘন যদৃচ্ছাক্রেমে বিষয়ে প্রবর্তীমান ইন্ছিয় 

সমুহের মধো থদি এবটিনঞ ইন্দ্িজেরে? অন্ুগমন করে তখে 
পেই একটি ইন্দ্রিরই। বেমন লাযু সমুদ্রে ঘূর্ণমান লৌকীকে 
বিক্ষি কাঃয়া থাকে? সেইক্ষপ তাধার ( সেই মনের বাঁ সেই 

পুরুষের ) গ্রজ্ঞ। বিনষ্ট করে ( বিষয়বিক্ষিপ্ত করে )॥ ৬৭ 

স্বামী |-_নান্তি বুদ্ধিরযুক্তন্তেত্যন্্ হেতুমাঁইশ হীন্দরয়া- 

পগিতি। ইন্জিযণামবশীকতানাং শ্বৈর' বিষয়েষু চরতাং মধ্যে 

যদৈবৈক মিল্দ্িণং মনোংভুবিধ।য়তে বশীতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি 

তদৈবৈকমিক্তিয়ষস্য মণসঃ পুরুনণা বাঁ প্রজ্ঞং হরৃতি বিষদ- 

বিন্দিপ্র।ং করোতি, কিমু বর্তব্যং বহুনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি, যথ। 
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হন্মদ্ যস্ত মহাবাহো নিগুহীভানি সর্ববশঃ | 
উক্দরিয়াণীক্দ্িয়।থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ 

প্রমন্ত,য বর্ণধারস্য নাবং বাযুঃ সমুজ্ধে সর্বত্তঃ গরিজ্রময়তি, 

তথ্দিতি ॥ ৬৭ 

টিগ্লণী |__-ইন্দ্িযগণ যদ নিগৃহীত না হয়, তবে তাহারা 
বাধীণভাবে ্বম্ব আভি,গ্জাত বিয*্নমুতে বিচরণ করিবেই 

করিবে । সেই সংল অবিরত ইন্দ্রিমনিচয়ের মখ্যে মন যদি 

একটির৪ অন্থগানী হয় অর্থাৎ সেই ভন্তিয়টির উপযুন্ত বিষয় 

'বুএযকে পরম সুথাস্পদ ভাবি ভাহাতে অভরন্ত ভইম়া উঠে, 

হবে সেই উপ্নঃতকাম মাপুন পথালহ্দী পুরুষের আজ্সবিষয়িণী 

বুক বিন কংরয়। দে অথাৎ বুদিত। ক্রিনামন্ত করিয়। ফেলে । 
তাহ। হইলে প্রজ্ঞা ও ঠ বাশি হওয়ায় অপশ্মণ্য হহয়। পড়ে, 

মতএন ধখন একটিমাত্র ইন্জিয়ের অদংঘমে তৎ্প্র/বল/বশতঃ ঈদৃশ 
(বিষম অনিষ্ট »ঘটিত হইতে টি বত সকল ইজ্িয়ই যদি 

স্বাধীনভাবে স্বন্ববিষয়ে নিরত হহতে পারে, তাহা হইলে কি আর 

রঙ্গ) আছে? মানবের সর্বনাশ অবশ্যস্তাবী হয়। ভকোঁক্ত 

ৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে-জলেই নৌক] বিপন্ন হয়- স্থলে নহে। 
অর্থাৎ জণ্থরূপ চিত্তচাঞ্চল্যে বাযুস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞারূপ নৌকা 
বিনষ্ট হয়) কিন্ত ভূমিস্বরূপ ননঃহ্থ্র্যগ্রভাবে ইন্দরয়হ্গরূপ বায়ুর 

ছার] প্রজ্ঞারপ নৌক্।র বিন.শ নন্ভাবনা নাই ॥ ৬৭ 

অন্থযঃ 1--হে মহাবাহে!  তন্মাৎ বঙস্য ইন্টিয়াণি 

ইন্দ্রিয় থেভ্যঃ (ব্যিয়েভ্যঃ) নর্ধশঃ (সর্বেটৈব প্রকারেণ) নিগুগীত্বানি 

( সসংযতানি ) তস্য প্রজ্ঞ। প্রতিষিত। [ ইতি বোদ্ধব্য। ] ॥ ৬৮ 
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যা নিশা সর্ধবভৃতানাং তস্তাং জাগত্তি ঘংযমী। 
যস্ত।ং জাগ্রতি ভূতানি না নিশা পশ্যতো মুনেঃ চ৬৯ 

আনু )--অতএব হে মহাবাহে! ! যাচার ইন্জিয়গণ বিষয় 
হইচঠ সর্বতোভাবে নিগৃণীত হইয়াছে, ভাহারই প্রজ্ঞা প্রতিঠঠিত 
হইয়াছে জানিবে ॥ ৬৮ 

স্বামী |- ইন্দিয়পংযমগ্য শ্থিতপ্রজ্ঞতে সাঁধনত্বং লক্ষণত্ব- 

ধেশক্তমুখসংহরতি-তম্বাদিভি। লাধনত্বোপণংহারে তস্য গ্রজ্ঞা 

প্রতিষ্ঠি হা ভবতীত্যর্থ:7; লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য গুজ্ঞ গ্রতিষ্ঠিতা 
জ্াতবোত্যগঃ( মহাবাহো ইতি সন্কোধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থন 
তবাত্রাপি সামর্থ্যং তবেপিততি হ্চয়তি ॥ ৬৮ 

_. টিগ্লনী 1--ঘতএব বুঝিক্কা দেখিনি সর্বতে!ভাঁবে ইন্দ্রিয় 
গণকে নিগৃহীত করিতে পারিগ্াছেন_কোন ভোগ্য পদার্থেই 
যাহার ইন্দিয়গণ লালসান্থিত হইতে পারে না, তিনি বিষয় ভোগ 
করিলে আসক্তি হীন্তাবশত: স্থিরপ্রজ্ঞ অর্থাৎ তীথার গ্রজ্ঞাই 
প্রকৃত প্রস্তাবে স্থিরভাব।পন্ন 1 ৬৮ 

অন্বথঃ ।-_সর্বভূতানাম্ (অজঞ।নধবাস্তাবৃতমতীন।ং সর্বেষ,ং 

প্রাণিনাং) যা নিশা (নিশেব আত্মনিষ্টা ) সংঘমী ( নিগৃহীতেন্দিয়ঃ) 

তস্যাম (আত্মনিষ্ঠায়াং) জাগন্ি (প্রবুধ্যতে)। যস্যাং (বিষয়নিষ্ঠায়াং) 

ভূভানি জাগ্রতি ( প্রবৃধ্যস্তে ) সা (বিষয়নিষ্ট।) [ আত্মতত্বং ) 

পশ্যাতঃ ( পর্যালেচয়তঃ ) মুনেঃ (জিতেন্িয়গ্য যতেং) নিশা 

[ তপ্য।ং তল্য দর্শন।দিব্যাপাবো নাস্তীঞ্তি ভাবঃ ) ॥ ৬৯ 

.. অনু ।- অজ্ঞানরূপু গন্ধকারে সমচ্ছন্ন ব্যক্তির যাহা 

'( ত্রঙ্মনিষ্টা ) নিশাস্বরূপ, মংঘমী যোগী তাহু।তে জাগরিত থকেন। 



২য়ঃ আঃ] দ্বিতীয়োখধ্যায়ঃ। ১৪৪৯ 

যাহাতে ( বিষর়নিষ্ঠাতে ) অজ্ঞানান্ধ জীব জাগরিত থাকে, আত্ম: 

দশা জিতেক্জিয় মুনির তাহা নিশান্বরূপ। অর্থাৎ অজ্ঞান ভীবং 

গণের পক্ষে আত্মজ্ঞান নিশাস্বরূপ এবং জিভেক্জিয় যোগীর তাহা 
দিবান্বরপ আর বিষয়নিষ্ঠ অজ্ঞান জীবের দিবাহ্ছরূপ এরং উহা 
যোগীর রাত্তিম্বরূপ ॥ ৬৯ | 

স্বামী 1-নন্ ন কশ্চিদরপি প্রন্থপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপাঁর- 
শূন্ঠঃ সর্ববাত্মনা নিগৃহীতেব্্িযো লোকে দৃশ্যতে, অতোঁইসম্তাবিত- 

মিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ_-যা নিশেতি । সর্ষেষাঁং ভূতানীং য। 

নিশা, নিশেব নি আত্মানষ্ঠ। আজসজ্ঞ।নধব জাবুতমতীনাং ভন্াং 

দর্শনা (দব্যাপাবাভা বাত, তশ্যামাম্মনিঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো 

জাগর্ডি প্রবুপ/তে, বন্যাং তু ব্বয় নিষ্টায়াং ভূভানি জাগ্রতি প্রবুধ্যস্তে 

ম। আত্মন্তং পশ্যাতে। মুনেনিশা, তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারম্তস্ 

নান্তীত্যর্থঃ। এতছুক্তং ভবতি, বণ দিবান্ধানা খুল,কাদীনাং 

রাত্রারেব দর্শনং ন তু দিবসে এবং ব্রদ্ধজ্ঞস্তোন্মীলিতাক্ষস্ত।পি 
্রহ্মণোব-দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু, অতে। নাপভ্ভীবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥৬৯ 

টিপ্পনী ইহ জগতে গ্রধানতঃ বিবিধ জীব পরিদৃষ্টহয়। 
যথা_-(১) জ্ঞানী বা আত্মনিষ্ট, (২) অজ্ঞান বা বিষয় ্ঠ। এই 

শ্লোকে বলা হইল যে,জ্ঞানীর পক্ষে যাহা নিশ1, তাহ অজ্ঞানের 

পরঞ্ষে দিবা, আর অজ্ঞানের পক্ষে যাহ নিশা, তাহা জ্ঞানীর পক্ষে 

দিবা। এখন দেখিতে হইবে, দিবাঁই বা কাঞাকে বলে, আর 

নিখাই বা কাহাকে বলে। বস্তুতঃ বস্্বিষয়ক জান ও অজ্ঞান 

লহয়াই আমরা দিবা বান্শার পার্থক্য নির্দেশে করিয়া থাঁণক। 

যে বিষয়ে যাহার জ্ঞান ন!ই, তাহাই তাহার পক্ষে নিশা; পক্ষ'- 

স্তরে যে বিষয়ে তাহার জ্ঞান খাঁকে, তাহাই তাঙ্থার পক্ষে দিবা । 



১১৭ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [ ২য়; অঃ 

আপূর্ধ্য মাণমচলপ্র তিষ্ঠং 
»মুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বগ | 

তদ ব€ কাম] যং প্রবিশত্তি সর্বে 
সশান্তিমাপ্পোতি ন কীমকামী ॥ ৭০ 

মর] দেখিতে পাই-উল,কাদি জীবের পক্ষে গাঁনবীয় দিবাই 

নিশান্বরপ। বারণ, ভাঠারা সে সময় নিদ্দ্রিত থাতকে--দেখিতে 

পায় ন1; মানবীয় রজন.ই শাহাদের দিবাম্বরূপ। সেইরূপ পর- 

মার্থতুত্ব ১খবন্ধেও জ্ঞানী বা অজ্ঞানের পক্ষে দিবা বা [নশারূপে 

বল্প'1 করা যাইতে পাবে। নে পরষার্থ হও অজ্ঞানের পক্ষে নিশা) 

তাহাই আমার জ্ঞাণীর পক্ষে দিনা জাত সেহ গব্রমান্া ভিন 

বঙ্হ বস্ততে তাহাদের দুি থাকে না) *শ্বাস্থারে তভানদের দৃষ্টি 

বাহ্বস্ততেই আসক্ত থক|য় ত।হাই তাহাদের দিবান্বরূপ, জার 

আত্মতত্ব সন্ধে ভাহাদের দৃষ্টি ব্যাহত থ.কায়, তাহ। তাহাদের 

পক্ষে নিশ।হ্বরূণ | ইতঃপূর্বে জ্গ্বনিকে ইন্দ্রিয় ংযম-বিষয়ক থে 
উপদেশ দত্ত হইয়াছে, ধিনি সেই ইন্দিয়সংঘম করিয়াছেন, 

তিনিই সংযশী ব। যোগী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী, আর বি্ষিয়নইটাপরা 
য়ণ মাধ,রণ ভনগণ অসংবত চিত্ত, স্থতরাং অজ্ঞান ॥ ৬৯ 

অন্বুয়ঃ 1--1 না নানানগ্ঞাদিজলৈঃ ] আপূর্ামাণম্ [অপি] 

অচলগতিষ্ঠম্ (অনতিক্রান্তমর্ধ্যাদং) »মুদ্পং [পুনরপ অন্থাঃ ] 

অ।পঃ যদ্বৎ (যথা) প্রবিশন্তি ( তন্মিন্ লয়ন্তে ) তদবং (তখৈব ) 

সর্বে কামাঃ (কাম্যপদাথাঃ) যং (ভেোগেঘবিক্রয়দাণমেব অন্ত- 

দুর্টিং মুনিং ) প্রবিশন্তি (তন্মিম্পেব লয়ং $চ্ছ হ্বীত্যর্থঃ ) সঃ (মুনিঃ) 
শাস্তিং (টকবল্/ম্) আপ্পোতি (লভতে ), কামকাঁমী (ভোগ- 
কামনাশীলঃ ) ন [ শাস্তিম আপ্পোতীতি শেষঃ ] ॥ ৭০ 



২মঃ অঃ] দ্বিতীয়েইব্যায়ঃ | ১১১ 

বিহায় ক|মান্ যঃ সর্ববান্ পুমাংশ্চরতি মিম্প হঃ 

নপ্মমো পিরহঙ্করঃ নস. শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 
আনু | সর্বদা | নানা নদীজলে পরিপূর্ণ হইয়া'ও যেরূপ 

সমুদ্র আপন পীম। লঙ্ঘন করে না, তাহাতে অন্যান্ত শছ্যাদির জনও 
প্রবেশ করে অর্থাৎ ভাহাঁতেই বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ 

যাবতীয় কামনা যাহাতে প্রবেশ করিয়। ল্ঘপ্রপ্ত হয়, তিনি শাস্তি 
প্রাণ্ধ হন; পরস্ত ক।মনাপরতন্ত্র ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৭০ 

স্বমী |-_-নহ্ছ বিষয়েষু দৃষ্্যভাবে কখমসৌ তান্ ভূঙ্ত 
ইত্যপেক্ষায়ামাহ__আ পৃর্যমাণমিতি | নানানদীভিরাপৃষ্যমাণমপ্য- 
চনপ্রতিষ্ঠমনতিক্রা্তমর্ষ।দমেব সমুদ্রং পুনরপান্তা আপঃ ঘথ। গ্রবি- 

শত, তথা কাথাঃ বিষয় ধং মুনিমন্তূ্টিং চোগৈরবিক্রিয়ম।ণমেব 
প্রারন্বকর্মভির।ক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ গ্রবিশস্তি, স শাস্তিং টৈবল্যম্ 

আঁপ্োতি ন তু কামকাঁমী ভোগকাঁমন।শীলঃ ॥ ৭০ 
অন্থয়ঃ 1--যঃ পুমান্ সর্ধাঁন্ কামান (ভোগ্যব্ষয়ান্) 

বিহায় (উ.পক্ষ্য) [ অগ্রাঞ্ধেযু বিষয়েখু] শিষ্পৃহঃ নিবুহঙ্ক।রঃ 

| অত এব ভোগনাধনেষু] নিম্মমঃ ( মমতাহীনঃ )[ সন্, অন্ত- 

ৃষ্টিভূা] রতি গ্রারন্ধবশেন ০৬।গান্ হুঙক্তে যত্্র কুত্রাণি 

গচ্ছতি ব) ॥ঃ শাঁস্তম অধিগচ্ছতি ( আগ্পোতি )॥ ৭১ 

হানু |-যে ব্যক্তি সব্ববিধ ভোগ্য পদার্থ উপেক্ষা করিয়। 
[অপ্রাপ্ত পণর্থে] নিশ্পুহ 9 অহঙ্কারপরিশ্ষ্য এবং মমতাহীন 
হইয়া [ প্র4রন্বশে [বিষয় তাঁগ করেন ব। যেখানে সেখানে | পার 

ভ্রমণ করেন, তিনি শাস্তি ( মোক্ষ ) লও করেন ॥ ৭১ 

স্বামী ।-_ষ্স্মাদেবং, তন্মাৎ বিহায়েত। গ্রাঞ্তান্ কাম।ন্ 



১১৯ শ্ীমপ্তগ বদ্গীত। | [ ২য়ঃ অঃ 

এ৷ ব্রাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি | 
স্থিত্বাস্ামন্ত কাঁলেহপি ব্রল্গনির্ববাঁণস্বচ্ছতি ॥ ৭২ 

ইতি শ্রামহাভারতে শতপাহস্ত্যাং সংহিতাক্।ং টবয়াসিক্যাং 

ভীম্মপর্ধবণি শ্রীমদ্তগবদ্গাতা স্থপনিষৎস্থ ব্রদ্মবিদ্ায়াং 

যোগশাস্ত্রে শ্রারুষ্ণাজ্্নিসংবাদে সাংখ/যোগে। 

নাম ছিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ ২ 

বিহায় ত্যক্ত। উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেণ চ নিস্পৃহঃ, যতো নিরহঙ্কারঃ 
অতএব তত্তোগলাধপেষু নিশ্শমঃ সনস্তদৃর্টিভূত্বা! ঘশ্চরতি প্রারববশেন 

ভোগান্ তুঙ.ক্তে ঘত্র কুত্রাপি গচ্ছতি ব| স শাস্তি প্রাপ্পোতি ॥ ৭১ 

টিগ্লনী ।-_হ্িতপ্রজ্জ বতিই মোক্ষাধিকারী। পরস্ধ কামনা- 
প্রতঙ্থ সন্গাসীর পক্ষে মে।ক্ষ একান্তই দুষ্প্রাপ্য) ইহাই এই 
শ্সোকে দুষ্টান্তদ্ার৷ প্রতিপাঁদত হইয়াছে। ভূমগ্ডলস্থ অসংখ্য নদীর 
বারিরাশি এবং গগনম্গুলস্থ অসংখ্য মেঘমালা বিচ্য ত বুষ্টিধারান্ধপে 

নিপতিত প্রচুর বারিনিচয় নিরস্তর সাঁগরমলিলে সমিশ্রিত 

হইতেছে, কিন্ত অটল ম্হাঁসমুদ্র এ সমুদয় বা'ররাশি স্বীয় বক্ষে 

ধারণ করিতেছেন, অথচ তঞ্জন্য তিনি স্ফীত বা উদ্বেলিত হইয়া 

অধীরতা ব1 প্রমত্তভ।ব প্রদর্শন করেন না। পেইরূপ যে শির্ববিক।র 

স্থিত প্রজ্ঞ মহাপুরুষ কাম্য বিষয়সমূহে দৃকৃপাত করেন ন!, তৎপমুদয় 

তাহাতে গ্রবেশ করিলেও অণুমাত্র আনক্ত বা ব্চিলিত হন না, 

তিনিই মোক্ষানন্দ লাভ করেন। তিনি প্রারককবশে বিষয় ভোগ 

করিলেও ভজ্জন্য ম্মীত ব1 উদ্বেলিত হন ন!। “ভাঁগবাসন। 

তাহাতে বিলীন হইয়া যায়। কিন্তু কাম্য-ভে,গাভিলাষী পুঞ্ষ 

তা অবস্থা কদাচ লাত করিতে পারেনা; সে ব্যক্তি নিগন্তর 



২়ঃ অঃ ] ছিতীয়োহধ্যায়;! ১১৩ 

লৌকিক ফলকামনাপূর্ণ কর্মসেবায় আত্মনিয়োজন করিয়া কেশ” 
সাগরে নিমগ্ন হয় এবং উত্তরোত্তর অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৭১ 

অন্থয়ঃ 1হে পার্থ! ব্রাঙ্গী স্থিতি? (ক্রদ্ধজ্ঞান- নিষ্ট। ) এষা । 

( এবংবিধা); এনাং প্রাপ্য [ বিশুদ্বা্ততকরণ: পুমান্] ন বিমুহাতি 

( সংপারমোহং পুন্ন্ণপ্রোতি ) জস্তকালেহপি (মৃত্যুসদয়েইপি )। 

অন্ত্াং (ব্রক্মজ্ঞাননিষ্ঠায়াং ) [ক্ষণমাত্রমপি ] স্থিত: ব্রনদনির্বাণৎ। 

(ত্রন্ষণি লয়ম্) খচ্ছতি (প্রপ্পেততি )॥ ৭২ 
অনু | হে পাথ। ক্রহগজ্ঞাননিষ্ট। ঈদৃশী। ইহা প্রাণ্থ হইলে 

বিশুদ্ধচিত্ত বক্তি আর মুপ্ধ হন না ( সংসার যোহ প্রাপ্ত হন না) 

মৃতু।বালেও এই ব্রহ্ম পিষ্ঠায় [ সণমাহও ] থাকিতে পারিলে, তিনি 

ব্রঙ্গে লয়প্রাপু হইতে পাবেন ॥ গ২ 

স্বমী | _উদ্ক।ং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্বন্ন,পনংহরতি--এযেতি। 
্রাঙ্গী স্থিতিব্রগজ্ঞাননিষ্ট। এষা এবংবিধা, এনাং পরমেশ্বরারাধনেন 

বিশ্তদ্ধান্তঃকধণঃ পুমাঁন্ প্রাপ্য ন বিমুহাতি পুনঃ সংসারমোহং ন 
প্রাপ্নোতি। যতোইস্তকলে মৃত্যুমময়েগি অন্তাং স্গণযাত্রং স্থিত 

ব্রহ্মা নর্বাণং ত্রদ্ধণি লয়মুচ্ছতি প্রাপ্পেতি ; কিং পুনবক্তিব্যং বাল্য" 

ম।বভ্য স্বিত্ব। প্রপ্পোতীতি ॥ ৭২ - 
শোকপস্কনিমগ্রং যঃ লাংখ্যযোগে(পদেশতঃ। 

উজ্জহারাজ্জুনং ভন্তং স রুষ্ণঃ শরণং মম ॥ 

হতি শ্রীধরন্বামিকৃতটীকায়াং শাংখ্যযোঁগে। নাম দ্বিতীয়োহধ্য।য়ঃ ॥ ২ 

টিপ্পপী.।- _এক্গণে সাংখ্যনিষ্ঠর মাহাত্ম্য কীর্তন প্রস্ত- 
বের উপসংহ।র কঠিতেছেন। স্থিতিপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে থে 

সকল কথ বিবৃত হইয়াছে এবং ৩৪ শ্লেকে “এষা তেহভিহিত। 

সাংখ্যে বুদ্ধিষৌগ তম শুণু” ইত) শ্লেকে যে বুদ্ধির বিষয় 



১১৪ শরামস্তগবদগ [তা।, | ২য়ঃ অঃ 

বিবৃত হইয়াছে, সেই সব্ধকম্ম সন্ন্যাস পূর্বক পরমাত্মজ্ঞান-প্রসা- 

ধিক! নিষ্ঠ। বা বুদ্দিই এন্লে শী হিতি অর্থাৎ ত্রশ্মজ্ঞান-বিষয়িণী 

নিষ্ঠ। শব্দে অভিহিত হইয়াছে । যাহার বুদ্ধি এইরূপে ব্রঙ্গী স্থিতি 

লাভ করিতে পারয়াছে, তাহার জ্ঞান বদাচ ভজ্ঞান-সমাচ্ছন্ন 

হইতে পরে না। আভএধ তিনি কদাচ খোহ প্রাপ্ত হন না, যিনি 

ঘাঁবজ্জীবন বনুতর চেষ্ট] করিয়া€ এই ত্রাঙ্গী খেতি লাঁভ করিতে 

পারেন নাই, মৃত্যু কিঞ্চিৎ টন ঘি তদীর হ্ৃ"য়ে এই ত্রাঙ্গী 
স্থিতি লন্ধগ্রাবেশ ভয় ৩151 হইছসেও হিনি ব্রঙজ্ঞানলাভে নির্বাণ 

পদবী লাভ করিয়। কতা হইতে দাঁরেন। সার ঘানি জীপ্নব্যাপী 

নম্লাসত্রত অবলদ্বনপূর্ববক এই ব্রাঙ্ী [স্থতি লাভ ক'রয়াছেন। 
উাঁঠ|র পক্ষে থে ব্রচ্মনির্ধাণ অবশাস্তাবী এবং আনাঁয়াসমাধ্য ইহ 

কিআর বলিতে হইবে? এই অধ্য!রে অজ্ফুনের মোহনিবৃত্তির 

উদ্দেশ্যে গ্রথষে আত্মার অবিনশ্বরত্ব এবং শিক্ষা কন্মরূপ সংখা 

যোগ বর্ণন প্রনঙ্গে স্িতগ্রজ্জছের লক্ষণ বিবৃত হুইয়!ছে ॥ ৭২ 

ইতি ছিতীর 'ঙগ্যার ॥ ১ 



তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। 
স্জ্ঘন উবাচ। 

জ্যারসী চেহ কন্মণাস্তে মতা বুদ্ধিজ্ভন[দদিন। 
ত€ কিং কর্মাণি ঘোরে মাঁং নিযোজয়ণি কেশব ॥১ 

অন্বয়ঃ |--হে জনাদ্দিন ! হে কেশব ! চেৎ (যদি) কর্মণঃ 

[ লকাণ| ] বুদ্ধিং ( জ্ঞানবোগ; )[ থোক্ষে অন্তরঙগত্তেন ] জয়ী 
( প্রশন্যতরা ) তে (তব )*তা ( সম্মতা)২ৎ (তহি) ঘোরে 
( চিংসা বুকে ৷ ক'্মণি মাং কিং ( কথং ) নিয়োজয়সি? 

গ্রবর্তয়পি ) ?॥ ১ 

অনু ।- আক্জু্ন কহিলেন--হে জণা্দন। হে কেখব! যদি 

কন্মযোগ অপেক্ষ। জ্ঞানযে।গ শ্রেষ্ট, ইহাই তে।মার অভিমত হয়, 

ভবে আম য় এই খিংসাত্বক কম্মে কেন প্রবর্তিত করিতেছ ?॥ ১ 

ন্ন১) |_ এবং তাবদশোচ্য।নন্বশোচন্মিত/।দিন! প্রথমং 

মোক্ষসাধনজেন দেহ।জ্মবিবেকবুদ্ধিকুক্তা, দনস্তরম্ “এষ! তেইভি- 

ঠিত। সাঙ্যে বৃদ্ধিরেগে তিমাঁং শপ ইত্যাদিন। কর্ম চোক্তং ন 

চন্নয়োগুণপ্রধানভ;বঃ স্পষ্টং পর্শিতঃ, তত্র বৃদ্িযুক্ল্ত স্থিও প্রজ্ঞসা 

নিক্ষিবত্বনিয়তেক্দ্রিরত্বনিরচস্াবত্ব।ছ/চিধাএাহ “এষ। ত্রাঙ্গী গ্িতিঃ 

পার্থ” ইতি সপশংসমুপগংহর-চ্চ বুদ্ধি 'ন্র:ণ-্ঘস্যে বুদ্ধেঃ ভে তং 

ভগবতোহভি:প্র 5২ মন্থানেোভজ্জ,ন উন্!চ -জ্যাপী চেবিতি। কন্মণ 

সকাণ।ন্োন্গেহস্তরঙ্গহেন পুদ্ধিজ্্া।য়ণী অপিকতর। শ্রেষ্টা চেৎ তব 

সম্মত, তছ়ি কিমর্থং “ওশ্মদ্ যুধা” ইতি, “তম্মাহিত্তি্টশ ইতি চ 
বারং বারং বদন ঠিংসাত্সকে বর্দাণি মাং গ্রবরসি ॥ ১ 



১১৬ শ্রীমস্তগবদগীতা| 1 ওয়ঃ অঃ 

ব্যামিশ্রেণেব বাঁক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 

'তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন ভোয়োছহমাপ্ন য়া ॥ ২ 
র্ 

” 
? 

! 

অন্বয়? 1 ব্যামিশ্রেণ কচিৎ বর্মগরখংস। কচিৎ জ্ঞান- 

প্রশংসা ইত্যেবং সন্দেহোত্পাদকেন) ইব বাঁক্েন মে (মম) 

বুদ্িং মোহয়দি ইব7 [ অতঃ ] যেন ( অন্ুষ্টিতেন কর্্মণা জ।নেন 
বা) অহ্ং শ্রেয়ঃ (মো ক্ষম) আঁপুয়াম(লহেয়মূ) [ উভ্তয়োর্ধধ্যে 

যদ ভদ্রং ] তং একং নিশ্চিত (নিবীঁর ) বদ (ব্রহি)॥ ২ 
আনু, তুখি ব্যামিশ্রবাক্যে (অর্থ।ৎ কখন জ্ঞানের গ্রশংস 

কখন বা কম্মের প্রশবংসা! এইরূপ সন্দেহজনক কথায়) আষার 

বুদ্ধিকে মোহযুক্ত করিতেছ; অনএব যাহাতে আমি শ্রেয়ঃ লাভ 

কর্ধিতে পারি তাহ| এ ছুয়ের মধ্যে একটি নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২ 

স্বামী ।-_নন্গ “ধর্ম।দ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ শত্রিজস্য ন 

বিদ্যত”ইত্যাদিনা কর্মণোহপি শ্রে্টত্বমুক্তমেবেত্য।শন্ক/1হ-_ব্যামি- 

শ্রেণেতি। কৃচিং কন্মপ্রশংসা কচিৎ জ্ঞানপ্রশংনেত্যেবং ব্যামিশরং 

মন্দেছোতৎপাদক্িব যদ্বাঞাং, তেন মে বুদ্ধিং মতিমুভয়ন্ত্র দোল।- 
ফিতাং কুর্বন্ মোহয়সীব; পরমবাঁরুণিকপ্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, 
তথাপি ভ্রান্ত্য। মমৈবং ভাতি ইতীবশব্দেনে।ক্তম্) অত উভভয়োশ্মধ্যে 

যন্দ্রং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্ধ। ইদমেব শ্রেমঃস|খনশিদ্তি নিশ্চিত্য 
যেনানুষ্ঠিতেন অ্রেক্ষ! মেক্ষমছমাপ্ু়াং গ্রাপ্গযামি, তদেবৈকং 

নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২ 

টিপ্পনী |-_খ্তীয় ধ্যায়ে শ্রীভগবান্ মাংখ্য-বুদ্ধিঃ আশ্রর 
গ্রহণ করিয়! ২য় অঃ ৩৯ সংখ/ক শ্লোকে “এব। হেইভিহিত। সাংখ্যে 

বুদ্ধিঃ” এই পধ্যন্ত বাক্যে জ্ঞাননিষ্টা! সবিতার কী্ুন করিয়াছেন 



৬য়: অঃ ] তৃতীয়োইধ্যায়ং | ১১৭ 

এবং যোগ-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রংণপূর্বক “যোগে ত্িমাং শৃণুশ (৩য় অঃ 

৩৯ গ্লোক ) হইতে “কর্মণ্যেবাধিকারন্তে মা তে সঙ্গোইস্কম্মণি” 
( ২য় অঃ ৪৭শ) গ্লোক পধ্যস্ত বাক্যদ্ধার| কর্ধনিষ্টার বিষস্ 

উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু এই উভষু নিষ্ঠার অধিকারিভেদ বিষয়ক 

ব্যবস্থা স্থম্পষ্টরূপে নির্দেশ করেন নাই; কিংবা একই ব্যক্তিরই 
উভয়বিধ নিষ্ঠার অধিকারিতা সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। 
স্রতর।ং ভগবত্প্রদত্ত এই ছিবিধ। নিষ্ঠার অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম সম্ব- 

স্বীয় মুচ্চয় অগ্রমাণ হইতেছে না। কারণ *দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধি- 
যোগাদ্ধনঞঃ*(২য় অ: ৪৯৭শ) শ্লোকটি সম্যক্ পর্যযালোচন1 করিলে 
কর্ম্নিষ্টা জ্ঞাননিষ্টা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। 
আবার “যাবানর্থ উদপানে (২য় অঃ ৩৬শ ) শোকে যাব হীয় কর্ম 

জনিত ফণই জ্ঞানের অন্তত ইহ স্পষ্টাঞ্চরে নির্দেশ করায় 
জ্ঞাননি্ঠারই সম্যক প্রাধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে । বিশেষতঃ 

উপসংহারে ভগব।ন্ স্থিত প্রজ্জঞের লক্ষণ বিবৃত করিয়া “এষ! ত্রাঙ্গী 

স্থিতিঃ* (২য় অঃ ৭২ তগ] গ্লোকে জ্ঞানফলের প্রশংসা করিয়াছেন; 

আব।র "থা নিশা সর্ববভূত[নাম্” (২য় অঃ ৬৯ তম) ক্পোকে অদ্বৈত: 
জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞ;নী পুরুষের পক্ষে কর্মানুষ্ঠান অপস্তব এবং জ্ঞানই যে 

মবিষ্য/নিবৃত্তিরূপ যৌগফলের একমাত্র সাধন, ইহাই প্রতিপাদিত 

হইয়াছে। “তাহা“ক জানিলেই মনুষ্য মৃত্যুকে অতিক্রম করে 

অন্ত অ।র উদা নাই” এই শ্রুতি ব'ক্যেও ইহাই সমর্থিত হইয়াছে। 

অন্ত এব দ্রেখা যাইতেছে, জ্ঞান 'ও কর্দের সমুচ্চয় অসম্ভর ; অতএব 

অজ্জ্নকে উত্তর নিজাবিষযক উণদ্শে গ্রদান করা যুক্তিযুক্ত বলিয়। 

বোধ হয় না অর্থাৎ অর্জভুন যর্দ কন্ম।ঠিকারী বলিক্কা নিণখিত হন, 
তবে তাহাকে জ্ঞাননিষ্টার উপদেশ দেওয়া উচিত নে, আর যদি 



১১৮ শমন্তগবদগীতা । [ ৩য়ঃ অঃ 

ভ্রীভগবানুবাচ-_ 
করণ 

লোকেছন্মিন্ দ্বিবিধ। নিষ্ঠ। পুরা প্রোক্তা ময়ান্ঘ। 
'জ্নবে!গেন সাস্বযানাং কশ্মধোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ 

তাহাকে জ্ঞ।নাধিক।রী বলিয়া মনে কর! যায়, তবে তাঁহাকে কর্ম- 

নিষ্ঠ। বিষগক উ দেখ দেওয়াও সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। 

পক্ষান্তরে একই ব্যক্তির তি উভদ্বিধ উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে 

তাহও সম্ভব নহে; কেননা উৎকৃষ্ট ও অশক্ষ্ট এই ছুয়ের সম্থন্ধে 

বিকল্প অপিদ্ধ। অত এব জন ও কর্মমনিষ্ঠ।র অধিকারী যখন ভিন্ন 

ভিন্ন এবং উভ:েরই নমুচ্চয় অপস্তভল অর কর্ম অপেক্ষা জনই 

যখন উৎকৃষ্ট, খণ উৎকৃষ্ট ও অনামাসপ্রাপ্য জ্!দকে পরিত্যাগ 
করিয়া নিকৃষ্ট ও আয়ামপাধ্য কর্ষের অনুষ্ঠান নিতাস্ত অযৌক্তিক । 

তাই এক্ষণে অজ্জুন এই শ্েরেকে ভগব|ন্কে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন 
এবং লন্দেহাকুলচিন্তে প্রার্থন। করিলেন থে, যখন যুগপৎ জ্ঞান ও 

কশ্মের অনুষ্ঠান একজনের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তখন অধিকারী 
বিবেচন। করিয়। আমর একটি উপদ্দেশ দাও) যাহাতে আমি 

শ্রেয়েলাভে গমর্থ হইতে পারি ॥ ১1২ 

অন্য |_-শ্ীতগব ন্ উবাচ। হে অনঘ! (সপ।প 1) অন্মিন্ 

লোকে ( শুদধাস্তদ্ধান্তংকরণতথ| ছিধিধ লোকে অধকারজমে) 

দ্বিবিধ। নিষ্ঠ। [ শুদ্ধান্তঃক্রণ[নাং জ্ঞানভূমিকারটানাং জ্ঞানপরি- 

পাকাথং ] জ্ঞানযোৌগেন ( ধ্যানাদিনা ) নিষ্ঠ। (মে।ক্গপরতা) [উক্ত] 

যোগিনাং (পাংখ্যভূমিকাং আক্ুরক্ষণাং কর্মযোগাধিকারিণাং) 

কন্মষোগেন [নিষ্ঠা উক্তা ইতি শেষ; ]॥ ৩ 



৩য়ঃ অঃ] তৃতীয়।হধ্যায়ঃ । ১১৯ 

অনু |-_শ্রীভগবান কঠিকেন--এই (শুদ্ধ ও অশুদ্ধ অন্তঃ- 

করণবশতঃ দ্বিবিদ্দ ) লোকে [ অধিকারী ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আমি 

পূর্বধ/ায়ে ] ছুই প্রকার নিষ্ঠা অথাৎ মোক্ষপরায়ণতার কথা 

বলিয়াছি; তন্মধেয শুদ্ধচেতা৷ স।ংখ্যদিগের জ্ঞানযোগে নিষ্ঠ। এবং 

কর্দযে।গ ধিকারী যোগীদিগের কর্মযোগে নিষ্ঠা। (ফলসতঃ এই 

দ্িবিধা নিষ্ঠ। মূলতঃ অভিন্ন ; তাহ! পরে স্গ্রগাণ করিতেছেন )1৩ 
স্ব[মী। __মত্রোত্বরং শ্রোতগবান্থবাচ-লোকেহস্রিম্িতি। 

অয়মর্থৎ যদি ময়া পণস্পরনিরপেক্ষং মেক্ষলাধনতেন কন্মজ্ঞান- 

যোগরূপং নিষ্ঠা দ্বষনুক্তং 37, তহি ছয়োর্মধ্যে যদ্ভত্রং স্তাৎ তদেকং 

ব.দতি তদীয়ঃ প্রশ্ন: সঙগচ্ছেত, ন তু ময়া তথ/ক্ং, কিন্তু দ্বাভয।- 

মেকৈব ত্রহ্মনিষ্টে।ক্ত!)  গ্রণপ্রধ,নগুতয়ে।ঃ স্বাতল্তরান্তপপত্তে", 

একগ্ঠ! এব তু প্রশ্নরভেণ্মাত্রমধিকারিভেদেশে-ভুমিতি। অন্মিন্ 

শুদ্ধাশুত্বাস্তংকরণতয়! দ্বিবিধে লোকেশধিকারিজ:স ছে বিপে গ্রক্কারৌ 

যস্যাঃ সা ছিবিধা শিল্টা মোক্ষপর ও পুরা পূর্ববাধ্যায়ে ময়া সর্বজেন 
প্রোক্তা ম্পষ্টমেবোক্তা । গুকারদ্ব্মেব নির্দিশতি, সাঙ্খ্যানাং 

শুদ্ধান্তঃকরণন|ং জ্ঞানভূমিকারূঢ।নাং জ্ঞানপরিপা কার্থং জ্ঞানযোগেন 

ধ্যানাদন। নিষ্ঠা ত্রহ্গ 'রতোক্তা “তানি সর্ধাণ সংযম্য যুক্ত আমীত 

মংপরঃ”ই শ্য[দিন|। সাঞ্যভূমিক!ক্ণরুকক্ষ,গান্ত অন্তঃকরণশুদ্ধিদবারা 
তারে হ।রখং তদুপায়ভূতকন্মযেগা ধ চারিণাং যে।গিনাং কন্দমযোগেণ 

নিষ্টোক্তা“ধর্ধ্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে য়োহন্যৎ ক্ষভ্রিযস্য ন বিগ্যাতে”ইত]াদিনা, 

অশুএব তব চিষ্বশুদ্ধ্যশুদ্ধিরাববন্থ(ভেদেনৈব দ্বিবিধাপি নিষ্টোক্তা 

“এষা তেইভিহিত] নাষ্যে বুদ্ধিধোগে ত্বিম।ং শৃণুশ ইতি ॥ ৩ 

টিপ্লনী |-_দাধ্য ও সাধন অবগ্থাভেদে শিষ্ট। ছুই প্রকারে 
পরিলাক্ষত হইলেও উহ! একই; ইহাই বুঝাইব।র জন্য মূলে একবচ- 



১২০ শমন্তগবদ্গীতা । [ ওয়ঃ অ: 

নাস্ত নিষ্ঠাশব প্রযুক্ত হইয়াছে । যিনি গ্রাণধান করিতে পারেন, 
তাহার নিকট স।ংখ্া অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ। এবং যোগ অর্থাৎ কর্নিষ্ঠা 
অভিন্ন। ধাহাদের হৃদয়ে জ্ঞান সম্যক্রূপে অভ্যুদদিত হইয়াছে এবং 
ধংহাঁর। ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রম হইতেই সন্্য।স ব্রত পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই 
বেদান্ত বিজ্ঞ'নের জনিশ্চিত মন্জ্ঞ জ্ঞানভূমি-নমারূঢ় শুদ্ধাস্তঃকরণ 

সংখ্যদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ অর্থাৎ জ্ঞানাদি নিষ্টাদ্বার! ব্রহ্মপরত। 

শি্দিষ্ট হইয়াছে,“ত!নি সর্ধবাণি সংঘম্য যুক্ত আপীত মখ্পর”ইত্য দি 
বাক্যে জ্ঞ।ননিষ্ট! নিবূপিত হইয়াছে । ধাছারা তাঁদৃশ শুদ্ধান্তঃকরণ 
নহেন এবং জ্ঞান ভূমিতে অংরোহণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাদৃশ 
কশ্ম(ধিকারী যোগীর্দিগের পক্ষে বন্মযোগই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। 
কশ্মনিষ্টাই জ্ঞানভূমিতে আরোহণের সোপানভূত। ইহাই প্রত্তি- 
পাদন করিতে “ধর্ম্য-দ্ধি যুদ্ধাচ্ছে!যোহন্যৎ ক্ষত্রিয়ম্ত ন বিদাতে* 

ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে । সতএব জ্ঞান কর্ের সমুচ্চয় বা 
বিকল্প নিরূপিত হয় নাই । নিষ্কান বন্মানুষ্ট'ন ছ।র! শুদ্ধচিত্ত জন- 

গণের সর্ব কম্মনন্ন্যাসরূপ যে জ্ঞানের উত্তব হয়, তাহা বস্তত: এক 

হইলেও শুদ্ধি ও অশ্ুদ্ধি অবস্থাভেদে দ্বিবিধ। এষ তেইভিহিতা 

সাংখ্যে বুদ্ধিরধোগে ত্বিমাং শু” এই গ্লোকে দ্বিবিধ নিষ্ঠার প্রস্ 

উল্লিখিত হইয়াছে । অতএব ভ্ুমিকাভেদে এক অধিকারীর প্রতি 

উভ্ভয়বিধ উপদেশ যুক্তবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু অধিকার-ভেদে এই 

ছিবিপ নিষ্ঠার স্বতন্ত্র উল্লেখ আবশ্যক । ইহ! প্রদর্শন করিবার জন্ত 

“ন কম্ণাঁমনীরস্তাৎ* এই শ্লোক হইতে “মৌথং পার্থ স জীবতি” 

(৩য় অঃ ১৬) এই শ্লোক পর্যন্ত ১৩টা শ্লোকে অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির 

চিন্তশুদ্ধ পর্ধ্যস্ত কর্মানুষ্টানের প্রয়োজনীয়তা বীন্তিত হইয়া.ছ। 

শুদ্ধচিত্তজ্ঞানীর পক্ষে কর্মের আবশ্যকতা নাই, ইহাই “ঘস্থাত্মর তি- 
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ন কর্ম্মণামনারভ্তানৈক্র্দ্যং পুরুষোহম্তে | 
ন চ সন্ধযামনাদেব মিদ্ধিং লমধিগচ্ছতি & ৪ 

রেব স্য!ৎ* ইত্যাদি গ্লোকদ্ধরনে অনতারিত হইগাছে। ফপাভিপন্ধি- 
রাহিত্ারূপ কৌশল দ্বার। চিত্ত শরদ্ধি্নিত জ্ঞানোত্পত্তি হইলে 

বন্ধনের হেতুভূত কম্মও মোঙ্ষপ্রস্থ হয়। ইহার প্রতিশাদনাগ 

“তন্মারসাক্তঃ* ই ত্য।দি গ্লোকের অবতারণ।॥ ৩ 

মন্বগ2 |__ প্ুরুষঃ কর্মণ!ম্ অনারস্ত/ৎ ( অননুষ্ঠটানাৎ ) 

নৈক্ষ্ন/ং জ্ঞোনং) ন অশ্ন,তে (প্রাপ্সে।ভি) [চিত্তশুদ্ধিং থিন। রুভাৎ] 

সন্যাপনাৎ (জ্ঞানশুন্তাৎ্, কর্শত্যাগা্) শিদ্ধিং (যোক্ষৎ) চ এ 

সমধিগচ্ছতি (লভতে )॥ ৪ 

আনু |--কর্থের অন্গ্টান না করিলে কফেভ নৈষ্ষধ্ময (জ্ঞান) 

লাভ করিতে পারে না; (আব।র চিন্তশ্রদ্ধিব্তিবেকে অস্ষ্ঠিত) 

সন্্যাল দ্বারাও কেহ সিদ্ধিশাভ করিতে পারে না॥ 9 

স্বামী | তি: সম্যক চিন্তশুদ্ধযর্ং জ্ঞানোৎপত্তিপধযস্তং 

বর্মাশমে।চিতানি কম্মাশি কর্ঁব্যাশি, অন্তখা চিত্শুদ্ধ্য ভুনেন 

জ্ঞানাসুপভ্তিরিত্যাহ্দ কন্মণ।মিতি। কম্মণ।ম্ অনারস্তাৎ 

অনন্ুঠানানৈক্্ষ)ং জ্ঞানং নাঙ্গিতে ন প্রাপ্পোতি | নঙ্গ চএভামৰ 

গ্রঝদিনো লোকমীপ্সন্তঃ প্ররজন্তি” ইতিশ্রত) সমন্গ্াসস্ত 

মোক্ষাহ্ত্শ্রতেঃ সন্ধ্যাসীদেব মোক্ষে। ভবিষ্াযতি,কিং ক্মভিরিতা।- 
শঙ্গ্যোক্তং-ন চেতি। ন চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃহাঁৎ সন্্যাসনাদের 

জ্ঞানশূন্তাৎ পিদ্ধিং মোক্ষং সমর্ধিগচ্ছতি প্রাপ্পোতি ॥ ৪ 

টিপ্লণী ।__আব্মজ্ঞান-প্রণোদক কর্মাস্ঠান না করিলে 
কাচ চিত্তশুদ্ধি সাধিত হয় না। চিন্তশুদ্ধি বিনাও জ্ঞানঘোগ 

৬ 
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নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু ভিষত্যবর্্মকৎ। 
কাঁধ্যতে হাবশঃ কর্ম্ম সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগু পৈঃ ॥ ৫ 

পম্ভবিতে পাঁরে ন1। তাদৃশ অবিশুদ্ধণিত্ত ও জানযোগবিহীন ব্যক্তির 
সর্ধ্ববশ্মবিহীনতাঁরূপ জ্ঞাননিষ্ঠ। প্রাঞ্থির সম্ভীবনা! নাই । কেবল 

সর্ধবকর্ম-মক্ন্াস রাই জাননিষ্ঠা জন্মিতে পারে, যদি এরূপ আশঙ্কা 
উপস্থত হয়, আহা রই উদ্বরম্বরূপে কহিলেন,_-অগ্রে চিত্তশুপ্ধ ন 
হইলে, মন্ন্য।সগ্রহণে জ্ঞাননিষ্ঠ। জন্মিতে পারে না স্থতরাং তাহার 

চরমফলম্বরূপ মুক্তি কখনও হাঁভ করিতে পারা যায় না। তাঁড়া- 
তাড়ি কম্ম করিলে ইষ্ট অপেক্ষ! অনিষ্টের আশঙ্কাই অধিক । অগ্রে 
কর্মজনিত চিত্তশুদ্ধি, তৎ্পরে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে তবেই 

মুক্তির অধিকারী হইতে গারা যায়) নচৈৎ নহে ॥ ৪ 

অন্থয়ঃ 1-্জাতু € কন্তাঞ্চিদপি অবস্থ।য়ং ) কশ্চিৎ 

(কোঁহপি জ্ঞ।নী অজ্ঞানী ব1) ক্ষণমপি অকর্মনকুৎ ( বন্মাণি অদ্ষু-) 

ব্বাণঃ ) নহিতিষতি, হি (যতঃ ) প্রকৃতিজৈঃ (স্থভ।বপ্রতবৈঃ 

গুণৈ: (রাঁগছেষাপদিভিঃ ) সর্বঃ (সর্বোহপি জনঃ ) অবশঃ ( অন্ব- 

তন্ত্রঃ সন) কন্ম কাধ্যতে ( কর্মণি প্রবর্তিত ) ॥ ৫ 

অনু ।_-কোন অবস্থাতেই [জ্ঞানী বাঁ অজ্ঞাণী] কেহই 

ক্ষণমাত্রও কাধ্য না করিয়া থাকিতে পারে না) কারণ প্রকৃতি- 

জাত গুণ সমুদায় সকলকেই অবশ করিয়া কার্ধোয প্রবপ্ঠিত করিয়। 

থাকে; অর্থাৎ তাহারা ইচ্ছা ন.করিলেও কোন ন। কোন কর্ম 

করিতে বাধ্য হয় ॥ ৫ 

স্বামী ।-কর্মমণাঁঞ্চ সনন্য।সম্তেঘন!সক্তিমা্রং ন তু ক্বরূপেণা- 

শক্যত্বাদিত্যাহ_ন হি বশ্চিদিতি। জাতু বন্যাঞ্জিদপ্যবস্থায়াং 
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কম্মেক্দ্িনাণি পত্যম্য ষ আত্তে মণস। স্মরন । 
ইন্ড্রিরার্থান্ বিমৃঢাত্ম। মিথ্যা চারঃ ল উচ্যতে ॥ ৬ 
যস্ত্বিজ্্র(ণি মনদ। নিয়ম্যার ভতেইজনন | 

কন্মেক্দিয়ৈ কর্দমযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ 
ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকন্দকৎ কম্মাণ্যকুর্বাণে। 

ন তিষ্ঠতি। অত্র হেতুঃ-গ্রকৃতিজৈ: ম্বভ(বপ্রভবৈঃ রাগছেষ।পিতি * 
গুণৈঃ সর্বোহপি জনঃ কন্ম কাধ্যতে কর্মণি প্রবর্ততে, অবশোৎ 

স্বতন্ত্র; সন ॥ ৫ 

অন্বয়ঃ |_যঃ কক্েন্িয়াণি ( বাকপাঁণ]াঁদীনি ) সংযম্য 

( শিগৃহা ) মনন [ভগবদ্ধ্য।নচ্ছলেন] ইন্দিয়ার্থান্ (ব্ষিয়ান্) স্মরন্ 

( চ্স্তিমন্) আস্তে ( তিষ্ঠতি ) স বিমুঢ়াত্। (বিমুঢ় চিত্ত) মিথ্যাঁচারঃ 
উচ্যতে ॥ ৬ 

অনু যে ব্যক্তি কর্পেন্তিয়গ্ুলিকে সংযত করিস! মনে 
মনে (ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে) ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্ষয় সকল চিন্তা করে, সেই 
[বমুঢ়চিত্ত ব)ক্তি কপটাচাঁর বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৬ 

স্ব(মী ।---অতোইজ্ঞং কণ্মত্য।গিনং নিন্দতি--কর্ষেন্িয়া- 

ণ।তি। ব|কৃপাণ্যাদীনি কশ্েন্ডরিয়াণি সংযম্য নিগৃহ যো মনস। 

শগবদ্ধ্য।নচ্ছলেন ইন্জিয়ার্থ।ম্ বিষয্াম্ স্মরশ্নান্তে অবিশুদ্ধতম়ী। মস 
আত্মনি শ্থিধ্যাভাবাঁৎ, স্ মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাভ্তিক উচাততে 

ইত্যর্৫থঃ ॥ ৬ ূ 

অন্বয়ঃ |__হে অক্ছরন! যগ্ত্র ইন্দ্িয়ণি (জ্ঞনেক্্িয়াণি) 
মনসা নিষম্য (ঈষ্বরপ্রবগাঁনি কখা) কশ্েন্দিয়ৈঃ কর্মযে।গং ( বর্ধ- 
রূপং যে।গ্মু উপান্নম) অর ভঠে ( মন্থৃতিষ্ঠতি ) অপক্তঃ (কল।- 
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নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কথা জ্যায়ো হাকর্মীণঃ | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রমি্ধ্যেদকন্ণত ॥ ৮ 

ভিলবধহিত:) সঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি ; চিত্তশুদ্ধযা জ্ঞান- 

বান্ ভবতীতি ভাবঃ )॥ * 

অনু 1--€ে অজ্ঞুন ! পরস্ত যিনি জ্ঞানেন্দ্িয়গণকে মনে 

মনে সংযত করিয়া (ঈশ্বর।ভিমুখ করিয়।) বশ্েকজ্িয়ঘারা 

কশ্মযোগের অনুষ্ঠান বরেন, ফল।ভিলাধশুন্ত সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ 
অর্থীৎণ চিন্তশ্ুদ্ধিবখতঃ তিনি জ্ঞানবান্ হন ॥ ৭ 

স্বমী |--এতদ্বিপরীতঃ কর্মবকর্ত। তু শ্রেষ্ট ইত্যাহ_ফন্বি- 

ন্দিমাণীতি। যন্ত্র জ্ঞানেন্দিয়াণি মণ্জ। নিয়ম্য ঈশ্বরপ্রবণানি কৃত! 
বর্েঞ্িয়ৈ; কন্মরূপং যোগমুপ।রমীরভতে অস্ুতিষ্ঠতি, অসক্তঃ 

ফল|ভিলাধরহিতঃ সন স বিশিষ্যতে বিশিষ্ট! ভবতি, চিত্তস্ুদ্যা 
জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ 

টপ্পনী 1 জ্োকে ভগবান্ বাহতঃ লো কদৃট্িতে বিষম 

খে উদাসীন অথচ অন্তরে বিষয়-সুখ-চিস্তাপবায়ণ অজিতেঞ্জিয় 

৬গু শন্্যানীধিগের বিষ উল্লেখ করিয়া এখনে তদ্দবিপরীত ধক্মণ 

মহাজনদগেব কথা বপিতেছেন--ধিনি শ্রোত্র।দি জ!নেক্িমগণকে 

সম্পূর্ণরূপে নিগৃহীত করিয়। ফণ কানন পরিত্যাগ পূর্ববক কর্মেঞ্জিয় 

দ্বারা বন্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, ভিনিই শ্রেষ্ঠ । এক ব্যক্তি 

কম্মেক্দিমগণকে নিগ্রহ করিয়। জ্ঞানেক্দিয় সকলের দ্বারা মনে মনে 

ধিষয় ভোগে নিরত হইব পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইতেছেন। পক্ষান্তরে অন্থা 

ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিিগণকে সংঘত করিয়া কশ্মেন্দ্রিযদ্বার। বিষ ভোগ 
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করিয়াও পুরুষার্থের অধিকারী হইন ধন্য হইতেছেন । জনকাঁদি 

জীবন্থৃক্ত মহ।ত্ব(রাই ইধার প্রকষ্্ দৃষ্টান্ত ॥ ৬। ৭ 

অন্য |.--ত্বং নিয়তং ( নিত্যম্ অবশ্য কর্তব্যতয়| বিহিতং) 

কম্ম (সন্ধো।পাসনাদি ) কুক; হি €( যতঃ) অকশ্মণঃ ( কর্শাকরণাৎ 

কন্ম ( কশ্মকরণং ) জ্যাম়ঃ (গ্রশস্ততরম্ )7] অন্থ। ] অকর্শ্মণঃ 

( সর্ব কর্মশৃন্যস্ ) তে (তব) শরীরযাত্রাপি ( শরার-নির্বাহোৎপি ) 

ন প্রসিধ্েৎ (ন ভবেখ)॥৮ 

অনু |__তুমি সন্ধা বন্দনাদি নিত্য বর্পের অনুষ্ঠান 
কর; কারণ কণ'্ম না কর। পেশা কম্ম করা ভাল, সর্বৰি” 

বর্ম সরিত্য।গ করিলে তোমার দ্রেহখাত্রাও নির্বাহ হইবে না ॥ ৮ 

স্বামী ।-_নিয়তমিতি। যন্মাদেবং তম্মান্নিধতং নিত্যং 
কর্শা দন্ধ্যোপাঁসনাদি কুক, হি মস্ম।ৎ অকর্মণঃ সর্ব বর্মণে।ইকরণাঁং 

নকাশ।ৎ কম্মকরণং জ্যায়োহপিকতরম্। অন্তথ। অকম্মণঃ পর্ব কর্ম, 

শনুস্ত তব শরীরনির্বাহোইপি ন ভবে ॥ ৮ 

টিপ্পনী -কর্ষেলিয়গণকে মন্পূর্ণরণে নিগৃহীত না করিয়! 
কর্পত্যাগ করিলে চিন্তুকে বশীভূত করিতে পার। বায় না; এদিকে 

চিনুজয় বাতীত জ্ঞাননিষ্ঠাও অন্তর; অভ এস কর্ধাই জ্ঞ।/নশিষ্ঠার 

মূল; সুতরাং উহা অপরিত্যজা | পক্ষাস্তরে চিত্তশুদ্ধি হইলেও 

কর্মত্য।গ করিতে পার! যায় না) কারণ কর্ম্মত্যাগ করিলে দেহ- 

ঘাত্রাই নির্বাহিত হইতে পারে না। দেহ যাত্র। শির্বাহ করিতে 
হইলে সকলকেই আপন আপন ধর্মবিহিত কম্মন্থারা জীবিক 

শির্বাহ করিতে হইবে। দেহ রক্ষা করিতে না পারিলে কোথার 

বা চিত্তশুদ্ধি আর কোথায় বা উত্তরোত্তর উন্নতিল'ভে মোক্ষ- 
নাভ? অত এব সর্বাবস্থায় কর্ম অনশ্ঠ করণীয় ॥ ৮ 



৯২৬ .. শ্রীমপ্তগবদগাত্তা। | ৬য়ঃ অঃ 

যঙ্জার্থাৎ কর্্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ | 
তিদর্থং কর্ত্দ কৌন্তেয় মুক্তদল্গঃ মমাচর ॥ ৯ 
সহুযজ্ঞ!ঃ প্রজাঃ সৃষ্ট পুরোবাঁচ প্রজাপতি 
অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোহ্তিষ্টকমধুক ॥ ১৯ 

অন্থয়ঃ | _-যঙ্জার্থাৎ (যজ্ঞে। বিষুওঃ; তদারাধনার্৫থাৎ) কর্ণ: 

“অন্তর (তদেকং বিনা) অয়ং লোবঃ বর্মবন্ধনঃ ( কর্মভিঃ বধ্যতে 

ত্ার্থ:)7;[ অঃ] হে কৌন্তের] তদর্থং (বিষুপ্রীত্যর্থ) মুক্তদন্ 

নিষ্কামঃ )[ সন্] বর্ সমাচর (সম্যক আচর)॥৯ 

অনু |__বিষুর আঁর।ধণার্থ বর্ম ব্যতীত কর্থে লোকে 

আবদ্ধ হয়? 'মতএব হে অঞ্জন ! তুমি বিষ্প্রীতি-সাধন।থ শিষ্ষাম 
হইয়। কর্মের অনুষ্ঠান কর [তাহাতে কর্বন্ধন প্রাপ্ত হইবে না] 

স্বামী ।- -সাঙ্যাস্ত সর্ব প কন্ম বন্ধকত্থান্ন কা্ধ্যমিত্য।ছ- 

সত ন্নরাকুর্বগ।হ-মন্জার্থদিতি | যংজ্ঞ| বিকুঃ *যজ্জে। বে বিষ 
ইতি শ্রুতেত, ভা রাদনার্থাং কর্মখোন্তত্র তদেকং বিন।, লোকো ইয়ং 

কন্মবন্ধনঃ কম্মভিবরধ্যতে, ন বীগ্ররারাধনার্থেন কশ্মণ| মত ত্তদ্থঃ 

বিষুঃপ্রীত্যর্থ মুক্তদঙ্গে। নি্ষ:মঃ সন্ কম্ধ সম্যগাচর ॥ ৯ 

অন্বয়ঃ |-_ প্রজাপতি: (ত্রদ্ষ। ) পুর। ( সর্গ(দৌ ) সহযজ্ঞ!ঃ 

( বজ্ঞ।পসিকৃতাঃ ) ব্রাক্ষণাগ্ঠাঃ প্রঙ্গাঃ স্থ্টা [ ইদম্ ] উবাচ, অনেন 

( যজ্ঞেন) [ যুয়ং] প্রসবিষ্যধবং ( প্রন্য়ধ্বমূ উত্তরে।ত্বরামভিবৃদ্ধিং 
লভব্রগিত্যর্থ: )) এষঃ ( যজঞঃ ) বং (যুক্সাম্ ) ইষ্টকামধুক 
€অ ীষ্ট(ভগপ্রদঃ ) অস্ত্র ॥ ১৭ | 7: 



ভয় অঃ] ভূতীয়োষ্ধায়ঃ| ১২$গ 

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়স্ত বঃ। 

পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ ভ্রেয়ঃ পরমবান্ম্যথ ॥ ১১ 

অনু |-__পুরাকাঁলে ব্রঙ্গা যজ্ঞের সহিত গ্রজাগণকে সাটি 

করিয়া বৈলিয়াছিলেন, ভোমরা এই যজ্ঞ দ্বারা উত্তরে।ত্তর বৃদ্ধি 

প্রাপ্ধ হও; ইহাই তোমাদের অভীষ্ট ফলগ্রদ হউক ॥ ১৭ 

স্বামী |-_প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্দকর্তৈন শ্রেষ্ঠ ইতাস__ 

£যজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ | যঙ্জেন সহ বর্তৃত্ত ইতি সহযজ্ঞা: ষজ্ঞ। ধিকৃত। 
্রান্মণাগ্ভ:: গ্রজাঃ পুরা সর্গাদ স্ষ্টরেদমুবাঁচ ব্রদ্ধা, অনেন যজ্ঞেন 
প্রসবিষাধবং, প্রন্থয়ধবং প্রসবে! বৃদ্ধিঃ উদ্তরোত্তামভিবৃদ্ধিং লভধব 

মিত্যর্থঃ | তত্র হেতুঃ_-এফ যজ্ঞে। বো যুগ্ম! কছিইক।মধুক্ ইষ্টান্ 
কাম!ন্ দোগ্ধীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোহস্তিত্যর্থঃ। অত্র চ যন্ঞ- 

গহণমাবশ্থাক করতো পলক্ষণাথম্। কাম্যকর্শ প্রশংসা তু গ্রকরণেছমন্ব- 

ত।পি সাখান্ততোৎকন্মণঃ কন্ম শ্রেষ্টমিত্যে তদর্থমিত্যদৌষং ॥ ১৭ 

অনুয়ঃ |-_-অনেন (যজ্ঞেন) [ যয়ং ] দেবান্ ভাবয়ত: 

( হবির্ভাগে: সংবর্ধঘত ), তে দেব1ঃ বঃ (যুদ্ম|ন্)ভা বয়স্ক ( বৃষ্ট্যাদিন! 

অন্ন ৎপত্ৰিদ্বারেণ সংবদ্ধমন্ত)); পরস্পরং ভাবয়স্তঃ (এবম্ অস্যোন্যং 

সংবদ্ধধন্তঃ ) [ দেবা য.মঞ্চ ] পরং শ্রেয়: ( অভীগ্মর্থম্ ) অবাগ্ম্যথ 
( গ্র/প্্যথ )॥ ১১ 

অনু |__এই যজ্ঞন্ধার| তোমরা দেরগণকে [ স্বতাহুতি" 

বিভ।গণ্থার। 1 সংবর্ধিত কর, দেবগণও [ বুষ্টযাদিদ।রা অঙ্পোৎপত্তি- 

নিবন্ধন] তোঁনাদিগকে মংবর্দিত করুন; এইরুণে পরম্পর সংবদ্ধন 

করিতে করিতে তোমরা পরম মর্খল লাভ করিবে ॥ ১১ 



১২৮ শ্রীমস্তগবদ্গীত্া | [ অবঃ অঃ 

ইঞ্টান্ ভোগাঁন্ হি বে! দেবা দগ্তান্তে যজ্ঞভাঁবিতাঃ 
তৈর্দভান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুউ.ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২ 

'যজ্জশিষ্টাশিনঃ সান্তো মুচ্যন্তে সর্ববকিলিষৈঃ | 
তূগ্ততে তে ত্বঘং পাঁপা যে পচন্ত্যাত্মকারণা ॥ ১৩ 

স্বামী |--কথমিষ্টকামদোঁ্া যাজ্জো ভবেদিত্যজাভ-- দেবা- 

নিতি। অনেন হজ্জঞেন যয়ং দেবাঁন্ ভাবয়ত হবি3তাগৈঃ সংবদ্ধয়িত, 
তে চ দেবা বে যু্মান্ সংবদ্ধযন্ত বুষ্ট্যাদিনা অন্নোধ্পত্তিদ্ধারেণ, 

এবমন্যোছন্যং সংবদ্ধঘস্তো। দেবাশ্চ ঘ,যঞ্চ পরম্পরং শ্রেয়োহভী্টমর্থং 
প্রাঙ্মযাথ ॥ ১১ 

অন্বয়ঃ |___দেবাঃ (ইন্দীদয়:) যজ্ঞতাবিতাঁঃ (তুষ্িং প্রাণিতা?) 

বঃ (যুম্মভ্যম্ ) ইষ্ট।ন্ ( অভিলধিতাঁন্) ভোগান্ ( ভোগ্যপদাথ|ন্) 

দাস্থান্তে (দাশ্তন্তি); হি (অতঃ) তৈঃ ( দেবৈ;) দত্ত!ন্ ( অন্নাদি- 

ভোগ্যপার্থান ) এভ্যঃ ( দেবেভযঃ) অপ্রদাঁয় ( পঞ্চযজ্ঞা দিভিঃ 

অদত্ব।) যঃ ভূঙক্তে ( উপযুঙক্তে) সঃ (স্বয়ং ভোক্তা) স্বেনং 

( চৌর:) এব [জ্ঞেয়ঃ ] 1 ১২ 

অনু 1-_যজ্ঞদ্ধ।রা সংবদ্ধিত দেবগথ তোঁমাঁদিগকে অঙি 
লধিত ভ্োগ্য পদার্থনিচয় প্রদান করিবেন; অতএব সেই দেবগণ- 

প্রদত্ত অনাদি বস্তপমুদয় উাহাঁদিগকে প্রদান না করিয়া য়ে ব্যক্তি 

স্ব, ভোঁগ করে, সে চোরই [ইহা জানিবে ] ॥ ১২ 

স্বামী ।__এতদেব স্প্টীকুর্ববন্ কর্মীকরণে দোষমাহ--ইষ্টা- 
নিতি। যক্ৈর্ভবিতাঃ সন্তে। দেবা বৃষ্্যদিদ্ধারেণ বে যুগ্মভ্যং 

ভোঁগান্ দাস্থন্তি, ছি অজ] দেবৈদিত্ত।ননাদীন্ এত্যে। দেবেত্যঃ 

পঞ্চনজ্ঞ।পদিভিবদব্ব! যে। তুঙ.ক্তে, স চৌর এব জজের ॥ ১২ 



৩য়ঃ অঃ] ভূতীয়োহত্যার: | ১২৯ 

অন্য়ঃ |- যজ্ঞ; *্।শিনঃ (€ যজ্ঞশেষঠোজিনঃ ) আন্তঃ 

( সাধনঃ ) সর্বকিদ্বিষৈঃ (পর্বপ।পৈঃ) মুটন্তে। যে তু আত্মকারণাঁৎ 
(আত্মনো ভোজনার্থমেব) পচস্তি[ ন তু দেবার্থং], তে পাপাঃ 

€ ছর|চারাঃ ) অথং (পাম) এব ] ভূঙ্জতে ॥ ১৬ 

অনু | যজ্ঞ।বশিষ্টভোজী সাধুগণ সর্কববিধ পাপ হইতে 

মুক্ত হন? কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্ত পাক করে, সেই 
পাপিষ্ঠগণ কেবল পাপই ভোজন করিক থাঁকে ॥ ১৩ 

স্বংমী।--অতশ্চ যদস্ত এব শ্রেষ্ঠা;, নেতরা ইত্য1হ-- 

যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি । বৈশ্বদেবাদিষজ্ঞা বশিষ্টং যেহশ্রন্তি, তে পঞ্চ- 

স্থনাদিকটৈ ওঃ সর্ব: কিবিষেমুচ্যন্তে। পঞ্চসুনাশ্চ স্থৃতাবুজাী,-- 
“কগুনী পেষণী চুলী উদকুত্তী চ মান্্রণী। পঞ্চসথনা গৃহস্থস্ত তাভিঃ 
্বর্গং ন বিন্দত্ি ॥৮ যে স্বাত্বনেো ভোজনাথমেব পচত্তি ন তু বৈশ্ব- 
দেবাগ্যর্থং তে পাপ দুর।চারা অথমেব তুগ্জতে ॥ ১৩ 

টিপ্পনী |-__-যাহারা নিষ্ঠানহক।রে প্রতিদিন অবশ্তকরণীয়- 
বৈশ্বদেবাদি য্ছদ্ব।রা ভক্ষ্য পদার্ঘপমূহ দেবোঁদেশে উৎসর্গ করিম 

তদবশিষ্ট ভ্রধ্য ভোজনে দেহযাত্রা নির্বাং করিয়া থাকেন, ওঁ।হাঁর।ই 
প্রকৃত প্রন্ত(বে পাধু পুরুষ বলিয়া! গণ্য এ৭ং তাহা রই যজ্ঞপুরুষের 
প্রকৃত ভক্ত । ত।দৃশ ব্যক্তিগণ বিহিত কম্মের অকরণ প্রস্থত কিংব! 

»ঞ্হুনীজনিত যাঁধতীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হন। স্বৃতিশাস্ত্রে উল্ত 

হইয়াছে, “শৃহস্থগণের গৃহে উদুখল, ধাঁ ভা,চুলী,জলকুস্ত ও সম্মাজ্রনী, 
এই পঞ্চ না অর্থাৎ প্র।শিহিৎসার স্থান বালগা বিখ)াত রধিয়াছে। 

'ইহার জগ্ত তাছার। স্বর্গে বইতে পারে ন[1” এই পঞ্চহুনাজনিত 

প!পের নিরাকরণার্ধে উক্ত শান্ধে উক্ত আঁছে-পঞ্চযঞ্ঞ দ্বারা পঞ্চ- 

হণোছুত পাণের গ্ডন হয়। পঞ্কবজ্ঞ যখ।- অধ্যাশনং ব্রন্বজ্ঞঃ 
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'অন্নাপ্তবস্তি ভূতানি পজ্জন্যাদন্নসস্তবঃ | 
যজ্জান্তবতি পন্ডভন্যো যজ্ঞ; কর্মমসমুগ্তবঃ ॥ ১৪ 

কর্ম ব্রন্গোভবং বিদ্ধি ত্রক্ষাক্ষরসমুদ্তবমূ। 

তন্ম।€ সর্বগতং ব্রন্ধ নিত্যং ঘজ্জে প্রতেঠিতম্ ॥ ১৫ 

পিডৃুষজন্ত তপ্পণম। হোমে! দৈবে। বলিভৌতো নৃঘজ্জোতিথি- 

পূন্নমূ 1” প্রন্ধ যাহার! দেবে।দধেশে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান না 
করিয়৷ কেবল আত্মোদর-পুরণার্থ খাগ্য পাক করে, তাহারা পাপই 
ততক্ষণ করে ॥ ১৬ 

অন্বরঃ '_--ভূতানি (প্রাণিনঃ) [শুক্রশে।ণিতরূ.পণ পরি* 

ণতাৎ] অন্নাদ তস্তি (উৎগদ্যস্তে),পঞ্জীন্ঠ।ৎ (বৃষ্টেঃ) অনগদভ্ত বঃ (শন্গশ্য 

সম্ভবঃ উৎ্পত্তিঃ)[ভবতি]। যজ্ঞ(২ পঞ্জন্যঃ ভবতি ; যজ্জঃ কণ্নগমুদ্তবঃ 

(কম্মণ। যজনানাদ্িব্য।পরেণ সম্যক সম্পদ্ধতে ইত্যর্থঃ )॥ ১৪ 

অনু |--জীবগণ [ শুক্র-শ(শিতাদিরূপে পরিণত ] অঙ্গ 

হইতে উৎপন্ন হয়? বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপন্তি, যজ্ঞ হইতে সেই 

বৃষ্টির উৎপত্তি এবং কন্ম হইতে যজ্ঞ সনুদূত হইা থাকে ॥ ১৪ 

স্বামী |--জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুদ্থ(দপি কর্ন কর্তব্যশিত্যাহ-_ 

অন্।দিতি ত্রিতিঃ। অনীচ্ছুক্রশোণি ভরূপেণ পরিণতাদ্ তৃতান্থ্যৎ 

পদ্যন্তে, অনন্য চ সম্ভবঃ পঞ্জন্তাদ্ বুষ্টে:, স চ পর্জন্তে। যজ্ঞ।স্তবতি, 

সচ যজ্; কর্মানমুস্তবং কন্মণ। যুজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক সম্পদ্যত 

ইতার্থঃ। “অগ্নো প্রান্তানুতিঃ সম্যগাদ্দিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত])- 
জ্জ।মূতে বৃষ্ট বৃষ্টরেরন্রং ততঃ প্র» ইন্তি শ্রুত্েঃ ॥ ১৪ 



ওয়ঃ অঃ] তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ১৩১ 

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিক্দ্িার।মো মে!ঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ 

অন্বরঃ |--[ ভচ্চ ঘজম।নবা।পাররূণং 1 কম্ম ব্রঙ্গোপ্তবং 

(ব্রঙ্গ বেদ:; -5ম্মাৎ প্রধৃত্তং) বিদ্ধি (বিজানীহি ), ব্রদ্গ (বেদ) 

অক্ষরসমুদ্ বম: অক্ষরাৎ পরক্রহ্ষণঃ দমুভূুতং) [জানীহি 1) তক্মাৎ 

সর্দগতমূ[ শপি ] ব্রদ্ধ নিত (সর্বদা ) মজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত (মজ্ঞেন 

উপায়ভূতেন প্র.প্যত ইতি তানঃ) ॥ ১৫ 

আনু 1 গেই খজমনাদির কাধারপ] কর্ম বেদ হইতে 
উত্পন্ন হইয়াছে ; নেদ৪ পরব্রদ্দ হইতে উত্পন্ন ) শতএব সর্ধব্য।পী 
পরক্রদ্ধ সর্বাদ মজে প্র ষিত আছেন অর্থ।ৎ একমাত্র য্জরূপ 

উপায়ে পরব্রঙ্গকে প্রাপ্ত হওয়া ফায় ॥ ১৫ 

স্বামী |-_-তথা কম্মেতি। ত্চ্চ যজমানা দিব্যা পাররূণং 

কর্ম ব্রহ্গ'ভবং বদ্ধ, বর্গ বেস্তস্মাৎ গ্রবৃত্তং জাঁন্/হি, ভচ্চ 

বেদাখ্যং ব্রঙ্দ তক্ষর।ৎ পরত্রঙ্গণঃ সমুডূতং জানীহি, “অস্ত মহতো- 
ভূতস্ত নিঃস্বসিতমেতদ্ খথেদে। যজুর্ষেদ: সামবেদ:” ইতি শ্রুড়েে। 
যত এবমন্গরাদেব যজ্ঞপ্রবৃন্তেরত্যস্তমভিপ্রেতে। যজ্ঞন্তম্মাৎ মর্ববগত- 

মর্শরং তরদ্ধ নিত)ং সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্টি তং যজ্জেনো পায়ভূতেন 

প্রাপ্যত ইতি ষজে। প্রতিষ্ঠিতমুচ্যত ইতি । 'উদ্ভমস্থা সদা লক্ষ্মী: 

ইতিবং | যদ্ধা যম্মাজ্জগচ্ক্রমূলং কর, তক্মাৎ সর্বগত 
মনতরার্থবদৈঃ সর্বেধু সিদ্ধ ধরপ্রতিপাদকেযু ভূতাথাখ্যানীদিষু গতং 

স্থিতমপিবেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্বদ। যজ্ঞে তাৎ্পর্যেণ গ্রতিষ্ঠি তম» অতো 

যজ্ঞাঙ্গি কর্ম কর্তব্য মিত্যর্থ; ॥ ' ৫ 

অন্বয়ঃ |--হে পার্থ! এবস্ (ইখং) প্রবর্তিতং চক্র যঃ ইহ 
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ন শন্বর্তয়তি (শাঁচতিগতি) সঃ অথাযুঃ (অং পাঁপরূপম্ আমুর্ধন্ত 
'তথাভূতঃ পাঁপময়জীবন ইত্যর্থঃ) উন্দডিয়ারামঃ ( ইতজিসৈধিষয়েছের 
রমতে ন তু ঈশ্বরারাধনার্থে কর্বণি ) অতঃ মোঘং (ব্যর্থ) জীবনি 

(বৃুথৈব তস্ত জন্ম ইত্যর্থঃ ) ॥ ১৬ 

অনু 1--হে পার্থ । ইহলোকে মে ব্যক্তি এইরুপে প্রবস্তি ত- 

চক্রের অনুমরণ ন। করে, সে ব্যক্তি পাপময়-জীবন,বিষয়ভোগরত ; 

অতএব সে বৃথা জীবন ধারণ করে? [তাহার জীবন বৃথ। ]॥ ১৬ 

স্বামী | যদ্ধাদেবং পরমেশ্বরেশৈব ভূভানাৎ পুরুষার্ণ- 
সিদ্ধপ্ে বর্ধ[পিচক্রং প্রবন্ঠিতশ, তক্মাত্তদকুর্বতে। বৃতৈব জীবিভ- 

মিত্যাহ-এবমিতি। পরমেশ্বর বাক্যড়তাদ্ বেদাখ্যাদ্ ত্রঙ্গণ: 

পুরুযাণ বর্্মণি গ্রবুস্তিষ্থতঃ করঙ্মনিম্পত্তিস্ততঃ পঙ্জনস্ততে|হন্নং ততে। 

ভূানি, ভূতাঁনাং পুণস্তণৈব কন্য্পি শ্রবুস্তিরিত্যেবং প্রবন্তিতং 

চক্রং যো নানবর্তপ্নতি নান্তি্তি সঃ অঘ'যুঃ আঘং পাপরূপ মামুর্স্ত 

সঃ, যতঃ ইন্জিয়ৈর্র্বিষয়েঘের রঘতে ন ত্বীশ্বরারাধন।র্থে কম্ম্ণি, 

অতো মোঘং ব্যর্থ প জীবতি ॥ ১৬ 

 টিপ্পনী |--যে ঝক্তি১৪শ ও ১৫শ গ্লোকোক্ত ভগবস্রিদ্দারিত 

কর্মচক্রের অন্বন্তন না ক:র, তাহার জীবন পাঁপময়। তাদৃশ বিষয় 
ভোগ-নিয়ত ব্যক্তি । অকিঞ্চিৎকর জীবনের ভার বগন নিরর্থক । 

কারণ, মৃত্যু হইলে পরজন্মে সে ৰ)ক্তি পুনরাঁর ধশ্মানুষ্টানে সুযোগ 

প[ইতে পারে; অধিকন্ত ত।দৃশ পাপদস্ন জীবন ব্যক্তি যতদিন ইহ 
লোকে অবস্থান করিবে, ক্রসাঁগত শান্ত্রবিরুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠযনে 

তাহার পাপভার বৃদ্ধি পাইতে থাঁকিবে। মতএব মৃত্যুই তাদৃশ 
ব্যক্তির পক্ষে কথণ্চিৎ শ্রভকর | প্রথমে জ্ঞাননিষ্ঠার যোগ্যতা 

লাভার্থ কন্মযোগানুষ্ঠটানের বর্তব্যতা প্রতিপাদনজন্য “ন কর্শণা- 
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নিনিনে। স্তাঁদাততৃণ্ডশ্চ মাঁনবঃ | 

আতুন্যেব চ সন্তন্টস্তস্থয কার্যটং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ 

মনারস্তা” ইত্য।দি ৪র্ঘ খ্লেক হইতে আরম্ভ করিয়।“শরীরযাত্রাপি 
চ তে ন প্রপিধ্যেদকপ্মণঃ”ইত্যাদি ৮ম শ্লোক পর্যযস্তের অবভারণ|। 

তথ্পরে “বন্জর্থাৎ কর্মণোহন্যর” ইত্যাদি ৯ম শ্সরেরক হইতে “মোদং 

পংর্থ স জীবতি* পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানবিহীন জনের কর্মম।নষ্ট।নবিষয়ক, 

ভেতুবাদ-নমূছ এবং অকরণে দোপের বিষগ্ন বিবৃত হইম্া(ছ ॥১৫।১৬ 

অন্বয়ঃ |--যন্ত্র মাননঃ আত্মন্তিঃ ( আত্মন্যেৰ রতি 

গ্রীতিবশ্ত তাদুশঃ) আজুতপ্শ্চ এব (আত্মন্যেব তৃপ্ুঃ স্বানদ্দা- 

ভবেন নিবৃতিশ্চ) [আঅতএবা আত্মনি এব (শ্বন্মিন্নেব ন তু ভেগ্য- 

পদার্গেযু) ম্ুষ্ট: (ভে।গাপেক্সারহিত ইতি ভাব) ভম্ত কার্ষ্যং 

( কর্তন্যং কম) ন বিদ্যতে | নান্তি)॥ ১৭ 

অনু।-__কিন্ত খিনি আত্মাতেই প্রীতি অনুভব করেন ও 
'আজ্ম/কেই পরিতৃপ্ত (ভোগাদিংত নহন ), আঁল্মাতেই যিনি এবং 

সহ্ষ্ট, ত্তাঁগার কর্তব্য কাঁ্ধ্য কিছুই নাই, অর্থাৎ তিশি, প্রকৃত 
্রস্ত/বে নির্ধাম যোগী এবং মুক্ত পুরুষ ॥ ১৭ 

স্বামী ।--তদেবং “ন্ কর্শণাগনারম্তাৎ” ইত্যা্দিন1 অজ্ঞ 

্ান্তকরণশুদ্ধার্থং কর্শযোগমু্ত।া জ্ঞ'নিনঃ কশ্মাসপযোগমাহ-- 

যন্তি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতি্সস্ত নঃ ততশ্চাত্সন্যেব 

তৃপুঃ স্বানন্দান্ু ভবেন নিবুতিঃ মত এবাত্মন্যেব সন্তষ্টো ভোগা- 

পেক্ষারহিতো যন্তন্ত কর্তব্যং কর্ম নান্তীতি ॥ ১৭ 

টিগ্রনী ।- যাহারা ইন্দরিয়ারাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্থখস।ধনকেই 

জীবনের চরম লক্ষ্য বলিম্না! মনে করিয়া থাকে, তাহার! অ্বক্ চন্দন 



১৩৪ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । [ ৩মঃ আঃ 

নৈৰ তম্ত কৃতেনাধ৫ধো নাকৃতেনেহ কশ্চন | 

ন চাস্তয সর্ববভূতেষু কমশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ 

রমণী লাভে রতি জ্নুতব করে,সুম্বাছু অন্নপ।নাদি লাঁভে তৃপ্র 

বোধ করে এবং ধন পুত্র পশু প্রভৃতি লাভে গরম তুষ্টি অনুতব 

করিয়। কতা থন্মন্ত হয় । এই সকলের অভাব ঘটিলে তাহাদের চিত্তে 
শুমুক্ষণ অস্স্তোষ ঘটিয়া থকে । গগাস্তরে ধাহারা পরপাঁর্ধদশা 
তাদুশ মহা।আ্ারা বিষয়স্থথের বিন্দুমাত্র কাঁমনা! বরেন না; তাহারা 

পরমনন্দের অধিকারী সত] ছ্ৈহদর্শনের অভাব নিবন্ধন 

বিষয়হুথ অতি তুচ্ছ বলিয়াই মনে করেন । তীহারা আত্মীকেই 

পরমানন্দ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন; স্ুতখ1ং 

তাহাদের সকল রভি-'সকল তৃপ্তি এবং সর্বাবিধ সন্তোষ আত্মাতেই 

পর্ধ্যবদ্ত হইয়ছে ; অতএব কোন প্রকার লৌকিক বা বৈদিক 
কার্যে তাহাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ১৭ 

অন্থয়ঃ ।_ইহ (সংসারে) তশ্থ। কৃতেন ( অষ্ি-তন কর্ণ) 

অর্থঃ ( গুণ্যং ) দৈব [ অন্তি] ভ্কুতেন ( অনস্ঠষিতেন বন্মণ। ) 

[চ)] বশ্চন (কোহপি প্রত্যবাজ্রূপঃ অর্থঃ) ন[ বিদ্ভতে 1; 

সর্বভূতেষু ( ব্রঙ্গাদি-স্থ!বরাস্তেযু ) অস্ত কশ্চিৎ অর্থন্যপাশ্রয়ঃ 

( অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়ঃ )ন [ অস্ভি ]॥ ১৮ 

অনু ।--এই সংশারে কর্মের অন্ঞষ্ঠানে তহ|র কোনও 

পুণ্য হয় না, অনুষ্ঠান না করিলেও পাঁপ হয় ন|) সর্বভূতে 
তাহার মোক্ষার্থ কোন আশ্রয়ণীয়ও নাই; অর্থাৎ গোক্ষার্থে 

কাঁহারও আশ্রয় তাতাকে লইতে হয় না ॥:৮ 



৩ুঃ অঃ ] তৃতীয়ে।হধ্যায়ং। ১৩৫ 

স্ব | তত্র হেতুমাহ-৫নবেতি। কতেন কন্মণা তন্তঃ 

পুণ্যং নৈবাক্তি, ন চাকতেন কশ্টন ফেলি । “তক্মাৎ তদেষ।ং 

ন্ প্রিঘ্ং যদেতন্মকুষ্য বিছুং”ইতি আ্তেশ্মোক্ষে দেব তবিদ্রসন্ত বাং 

তৎ্পগ্হি।বার্থং কর্মভির্দেবাঃ সেব্য। ইত্যাশক্ষ্যোক্তং সর্ববভূতেষু 

্রদ্মাধিস্থাবরাস্তেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয় আশ্রয়্ঃ এব ব্যাপাঁঅয়ঃ অর্থে 

মোক্ষে আশ্রদণীয়ো হস্ত নান্তীত্যর্থ:। বিত্বাভাবস্য শ্রুত্যৈবেক্ত-, 

স্বাৎ। তথাচ শ্রতিঃ-তস্য হন নেব।শ্চ নাভৃত্য। ঈশতে আত্ম! 

হেষাং সম্ভবতি” ইতি । হ্ নেত্যব্যযুম্প্যর্থে, দেব। অপি ভন্যাত্ম- 

তত্বজ্ঞম্ত অভূত্যে ব্রক্গভাবপ্রতিবন্ধনায় নেখতে ন শরুবস্তীতি 
শ্রুতেরর্৫ধঃ। দেবকৃতাস্ত বিদ্া; সম্যগজ্ঞানোপত্তেঃ প্রাগেব “বদে- 

ত্গ ব্রঞ মনুষ্য বিছুত্তদেবৈষ।ং দেবানাং ন প্রিযম্” ইতি শ্রুত)া 

ব্রহ্মজ্ঞনন্তৈ বাপ্রিয়ন্তোক্ত/ তত্রৈব বিশ্পকত্ হস্ত স্থুচিতত্বাৎ॥ ১৮ 

টিগ্লনী |__১৭শ শ্রোকে উক্ত হইয়াছে যেআত্মতৃপ্ত ব্যক্তির 

কোন প্রকার কম্মের আঁবশ্কতা নাই। ইহাতে এরূপ আশঙ্ক। 

হইতে পারে যে, আত্মত ব্বজ্ঞ ব্যক্তি পারলৌকিক মঙ্গল কামনার 
প্রত্যবায় পরিধারার্৫থ কর্।নুষ্ঠানে গ্রবৃন্ত হইতে পাবেন কিন? 

তদুতস্তরে বলিতেছেন--আত্মতৃপ্ত ব্যঞ্তর মনুষ্ঠিত কর্ম হ্বারা অন্ত 

কোন ফলপ্রাপ্তির কখ| দূরে থাকুক্, মুক্তিরূণ ফলও তাহার পক্ষে 

নিশ্রচোজন। কারণ তিমি ন্বর্গপ্রাপ্তিক্প লোভনীর অস্ু- 

দমুও চাঁন ন]7) তাহার নিঃশ্রে্স সাধনে কর্ধের সাধ্য নাই? 

শ্রাতি বলেন_-কর্ে ফাহার আসক্তি নাই, ভাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে 
নিত্য মেংক্ষ শ্থিবীকৃত হইয়াই আছে? কিন্তু তাহা অনুষ্ঠিত ক্ধ- 

ছারা ল্য নহে। অজ্ঞানই মুক্তির একগাঁত্র প্রতিবন্ধক। ধাহর 

জদয়ে তত্বঙ্ঞান জঃম্মমাছে, তাহার আর কন্মসাধ্য ব। জ্ঞাননাধ্য 



১৩৬ তৃতীয়োহদ্যাক্কঃ । | ৩১ অঃ 

তল্মাদপঞ্জ) মততং কাধ্যং কন্ম সমাঁচর। 

অস্ক্তে হ্থ।চরন্ কন্দম পরমা প্নোতি পুরুষ ॥ ১৯ 

ফলের আবশ্যকতা কি? নিত্য কর্ধ ন। করিলে গ্রত্যবায় হয় বটে 

কিন্ত ধিনি কর্মের অতীত--যিনি আত্মজ্ঞন-সম্পন্ন, তাঁহার পক্ষে 
ভাদৃশ প্রত্যবায় অসম্ভব। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির আব্রঙ্গ স্ত্ 
পধ্যন্ত কোন পদার্থের সহিত্ব কোনকূপ প্রয়েেজন সম্বন্ধ নাই। 
'অর্থা২ৎ কোন ভূতবিশেষকে অবলথঘন করিয়। কোনরূপ ক্রিয়।সাধ্য 

পুণ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন নাই ; ক্রতি বলেন_-“ঈদূশ প্রয়োজনবিহীন 
জ্ঞানীর সম্বন্ধে মোক্ষের গ্রতিকুলতাচরণে দেবতাও অপমর্থ।” অত- 

এব কোনরূপ বিদ্ধের প্রতিকার সম্প।দনার্৫থ দেবারাধনরূপ কর্মও 

তাহার নিশ্রয়োজন। ফলত্তঃ তবজ্ঞণী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ 
সর্ববথ] কম্্ম[তীত ॥ ১৮ 

অন্বয়ঃ ।--তস্মাৎ ( বাঁরণাঁৎ ) অসক্তঃ ( আসঙ্গরহিত 
| সন সততং ( সর্বদ! ) কাধ্যম (অবস্ঠকর্তব্যত্য়া বিহিতং নিত্য- 
টনমিত্বিকং কম্ম) সমাচর (সমাগছতিঠ ), হি (যস্মাৎ) অসভঃ 

| সন] কশ্ম আচরন্ ( অঙ্গতিষ্ঠন্) পুরুধঃ (জনঃ) [জ্ঞানদার।] 

পরং (মোক্ষম) আপ্পোতি ॥ ১৯ 

অনু ।1--অতএব তুমি ফলকামন।শৃন্ত হইয়া সর্বদা! অবশ্ঠ 
বর্ভব্য কশ্মের অনুষ্টযন কর; কারণ এ ব্যক্তি কশ্মাচরণ 
করিনা [জ্ঞনদার| ] মোক্ষ লাভ করেন ॥ : 

স্ব।মী। __ঘন্মাদেবস্তৃতস্ত জ্ঞানিন এব কম্মাপযোগে! 
নানু, তস্মাত্বং বণ্ম কুর্বিত্যাইতস্াদিতি । অসত্তঃ ফলসঙ্গ - 

রং্তঃ স্ কাষ্যমবস্ত কর্তব্যতম়্া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তি$ং কর্ম 



[ তয়ঃ অঃ ্রীমন্তগবদ্গীতা । ১৩৭ 

কর্দমণৈব হি মংদিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ | 
লোক্ষসংগ্রহমেবাঁপি সম্পশ্থীন্ কর্ত মর্থসি ॥ ২০ 

সম্যগাঁচর, হি যম্মাদসক্তঃ কন্দাচরন্ পুঞ্গষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিং 

জ্ঞানদ্বারা গ্রার্সেঠতি ॥ ১৪ 

টিপ্লনী |__আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের পক্ষে কর্ম ণিশ্রয়োজন, 

তুমি ত আত্মন্ঞ নহ--তএব তোমাকে অবশ্যই কর্মান্ষ্ঠান করিতে" 

₹ইবে; কিন্তু নিষ্কাম হইতে হইবে। অপিচ গুতিনিয়ত কম্ম কর। 

চাই; ইচ্ছানুপারে করিলে চলিবে না। ফলকায়না ত্যাগ করিয়া 

ভগনদুদ্দেশে কম করিতে করিতে ভ্রঘশঃ চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানলা্ 

হইলে পুরুন অবশেষে মোক্ষ লাভ করিয়া থাঁকে ॥ ১৯ 

অন্বয়ঃ |--জনকাদয়ঃ কর্দণা এব [ শুদ্ধসবাঃ সম্ভঃ] 

মণদিদ্ধিং (তম্যক্ জ্ঞান্ম্) আস্িতাঃ (প্রাগ:)) [বগ্পি তবমাস্মানং 

সম্যগ্ জ্ঞানিনমেব মন্তসে, তথাঁপি বশ্মাচরণং ভদ্রমেব 13 €লাঁক" 

সংগ্রুম্ (লোবস্থ স্তব্ধ গ্রবর্তনম্) অপি সংগশ্ান্ (এধ্যা।লোচয়ন্ 

[ত্বং][ কর্ম] কর্তম্ এব অহ্সি॥ ২০ * 

ভানু __জনকাদি মহাত্মারা কর্মদ্বারাই সংসিদ্ধি (সম্যক 
জ্ঞান) ল|ভ করিয়াছেন? [ যদিও তূমি শাঁপনাকে সম্যক জ্ঞানীই 
দনে করঃ তথাপি ] লোঁকসংগ্রহথ পধ্যালে।চন। করিয়াও অর্থাৎ 

লোক সকলের স্বধধ্ম পালনের প্রতি দুটি রাখ্য়ািও তোমার কর্ণ 

কবাই উচিত) |] কন্মত্যাঁগ উচিত নহে] ২০ 

স্বামী |_মদ মদাগনং প্রমাণয়তি--কশ্মণৈবেতি। কর্মাণৈব 

শুদ্ধপত্তাঃ মন্তুঃ সংসিদ্গিং মগাগজ্ঞানম্ আস্থিভাঁঃ প্রাপা ইত্যর্থ;। 

যু্পি তব" যমৃগজ্ঞানিনমেবাস্মীনং মন্থাস। দখপি কর্ণাচরগং ভন 



১৩৮ শ্রমন্তগবদ্গীতা । [ ওয়ং অঃ 

যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তভদেবেতরো জনঃ | 
স ঘৎ প্রম।ণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ 

নমে পার্থান্তি কর্তব্যং ভ্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 

নানবাগ্মবগুব্যং বর্ত এব চ কর্্মণি ॥ ২২ 
মেবেত্যাহ--লোকনংগ্রমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্শে পরব" 

স্তনং, ময়। কন্মণি কতে জন: সর্ধোহপি করিধ্যতি, অন্তথ। 

জ্ঞানিদৃষ্ট।স্তেনাজ্ঞে নিজধন্মং নিত্যং কর্্ধ ত্যপ্গন পতেদ্দিত্যেবং 

লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্থান্ কর্ম বর্তুমেবাহসি ন 
ত্যক্ত,মিত্যর্থঃ ॥ ২০ 

অন্বয়ঃ 1-_-শরেষ্ঠঃ [ জনঃ ] যদ যৎ আচরতি, ইতর: জন: 

(প্রারৃতে! জনঃ) তত্ত্ব [ আচরভি ]7 সঃ ( শ্রেষ্টঃ) [ কর্ম্- 

শান্ং তনিবৃত্তিশান্ত্রং বা] যত প্রমাণং কুরুতে ( মন্তাত ), লোকঃ 

তৎ অন্ধবর্ততে ( শন্তকরোতি ) ॥ ২১ 

অনু |___শ্রেষট ব্যক্ত ধাহ। যা। করেন,সাধারণ মানবগণও 

সেই সেই কম্মই করিয়া থাকে; শ্রেষ্ঠ ঝক্তি যাহ]! প্রামাণিক 
বলিয়] স্থির করেন, লোকে তাহাই মালয় চলে ॥ ৯২ 

স্বামী ।-_কর্ধকরণে লোকপংগ্রহো যখ। ্যাৎ তথাহ-- 

যদ যর্ধিতি। ইতর: প্রারুতোইপি জনস্তত্তদেবাচরতি, সূ শ্রেষ্ট! 

জনঃ কর্দশান্্ং তন্গিবৃত্বশাস্্ং বা যৎ ঝুরুতেে মন্ততে তর্দেব 

লোকোশহপ্যন্গসরতি ॥ ২১ 

তন্বগঃ |-_হে পার্থ! মে (মম) কর্তব্য নাস্তি। [ যত:] 

জিযু লোক্ষে মম্য মনব(পম্ (মপ্রপরাম্) বপন (প্রাপা?) 



ওয়ঃ অঃ ] তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ১৩৯ 

যদি হছং ন বর্তেঘং জাডু কর্মমণ্য তক | 
অম বত্বণনুবর্তত্তে মনুষ্য।ঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোক! ন কুর্ধ্য1ং কণ্্ীচেদহম্ | 
সন্করস্থ চ কর্ত। ্া'মুপহন্ামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ 

কিঞ্চন (কিঞ্চিপি)ন [ জন্তি];)[ তথাপি আহং] কর্মণি বর্তে 

এব ( বন্ম করোম্েব)॥ ২২ 

অনু ।__হে পার্থ! আমার €কান কর্তব্য নাই) কারণ 
ক্িলোকে এমন কিছু নাই, যাহ! আমি পাই নাই বা যাহ! আমার 
পাইবার যে।গ্য; তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্তই আছি ॥ ২২ 

স্বামী ।--ত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্য।হ-ত্রিভিঃ ন মে 
পাথেতি। হে পার্থ! মে কর্তব্যং নাকি, যতজ্রিঘপি লে।কেমু 

অনবপ্তমপ্রাধং সৎ অবাধ্রব্যং প্রাপ্যং বিঞ্চন নাস্তি) তথাপি 

'কন্মণ/ভং বর্ধ এব কর্ম করে।স্যেবেত্যের্থঃ ॥ ২২ 

অন্বয়ূঃ :_-হে পার্থ! যদি অহ্ং জ.তু (কদীচিৎ) অতন্দ্রিতঃ 

( অনলসঃ)[ সন্] কর্ণ ন ব্্ক়ং (কর্ম নাহতিষ্টের়ং)[ তণ1] 

হি (নিশ্চিতমেব ) মাঃ মম বত্( মর্গং ) সর্বখঃ ( সর্ববেখৃব 
প্রক।বেণ ) তঙ্থবর্তন্তে ( অন্থবন্তেণন্ )॥ ২৩ | 

অনু ।__"হ পার্থ! ঘ্দ আমি অনঙ্গস হইয়া! কদাচিৎ কশ্ধের 
অ্ষ্টাঁন ন| করি, তবে সকলেই সর্ধপ্রকারে আমার পথ অন্গ- 

মরণ করিবে অর্থ।ৎ কন্দ পরিত্যাগ »বিবে ॥ ২৩ 

স্বামী 1অকরণে লোকস্ত ন।শং দরশয়তি--যদি হাহমিতি |. 
জাতু কদাচিদভত্তিতোহনলসঃ /নু ধদি কর্ধণি ন বর্েং বর্ধৃ 



১৪০ শমন্তগবদ্ধগাতা। [ শয়ং অঃ 

নানুৃতিষ্ঠেয় তহি মমৈব বর্্স মার্গং মনগষ্য। অনুবর্তত্েছনবর্তে- 

রন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ 

অন্বমঃ |-_চেৎ (যদি) অহ্ং কর্ম ন কুর্ষযাং, [তি] ইমে 

লেক: উৎ্সীদেষু: ( কন্মলোপেন নগ্ঠেঘুঃ ); [ তথ! লতি] [শহং] 

চ সঙ্করন্য ( বর্ণসঙ্করস্ত ) কর্তা স্যাং (ভবেয়ম্)) [ এবমহমেব ] 

ইযাঃ প্রজঃ উপহন্যাং ( মলিনীকুরধ্যাম্ )॥ ২৪ 

অনু |__ষদি আমি কম্ম না করি, তবে এই সমুদয় লোক 

কর্মলৌপবশতঃ বিনষ্ট হইবে; তাহা হইলে আমিই বর্ণণস্করেব 

রুর্ত। হইব; এইর্ূপে আমিই এই সমুদগ্ন প্রঙ্গাগণকে মলিন 
করিয় ফের্পিব ॥ ২৪ 

স্বামী |--ঘ্ভতঃ কিমত আঁহ--উৎ্শীদেঘুরিতি। উত্পীদেযুঃ 
কল্মলোপেন নষ্টেযুঃ । ততৃশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তন্তাপ্যহমের 

কর্তা স্তাং ভবেয়ম্,। এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকৃর্ষ)- 
গিতি ॥ ২৪ 

টিপ্ননী |- প্রন্কত জ্ঞানী পুরুষই যে কেবল কর্শোর সীম 
অতিক্রম করিয়াছেন; তাহা নহে । ধীাছারা বিষয়ে অনাসক্ত অথচ 

জ্ঞানলিপা,, স্বাহারাও কর্মাতীত। রাঁজধি জনক প্রতি গন্িয়- 
শ্রেঠগণ কন্ধান্চঠানদারা জ্ঞাখনিষ্টা ও সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন-__ 

কেহুই কন্মত্যাগে দিদ্ধিলাঁত করেন নাই। ধিনি সম্যকৃ জ্ঞান লাস 

করিয়াছেন, তিনিও লোকহিতার্থ কন্মানুষ্ঠান করিবেন। কারণ 

শর ব্যক্তিগণ যাহা কিছু করেন, তদন্ৃবর্ভী জনগণ ত।হাই করে। 

যদি শেষ্ট বাক্ি কম্মতাাগ করেন, ভাহারাও বশ্মত্যাগ করিয়। 

বদিবে। কেবল যে ণকাদি নগপুরুষগণই এ সম্বন্ধে দুষ্ান্তস্থল 



শম়ঃ অঃ ] তৃতীয়োখধ্যাঃ | ১৫২ 

সক্ত।ঃ কন্মণ্যবিদ্বাংদো যথা কর্বত্তি ভারত। 

সি বিদ্বাংস্তথাসক্শ্চিণীর্ঘপোকদংগ্রহম্ ॥ ২৫ 

তাহ! নহে। আমি জখিল জগৎম্ব'মী ভগবান) আমার অগ্ররপ্ত 

কোন বস্তই নাই--পাঁইবাঁর যোগ্য কৌঁন পদার্থও ত্রিভূবনে নাই -- 
ন্ৃতরাং আমার কর্তব্যও ভ্রিজগতে কোন নাই; তথাপি আমি 
সর্ববদ।ই কর্মে নিযুক্ত 'রহিয়াছি । আমার কাধ্যাবলী পর্্যালে।চন! 

করিলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাঁয় ঘে, কর্শুন্ত হইয়। কাহারও থাকা 
উচিত নহে। আমি যদ্দি কশ্মে অবহেল! করি, তবে জগতীতরস্থ 
কম্মাধিকারী মানবগণও কন্ম ত্যাগ করিয়া বসিবে। সুতরাং 
মানবগণ উন্মগঁগ!মী হইয়া উৎ্সন্ন দশায় উপনীত হইবে, আর 
উচ্ছঙ্খলতা প্রস্থত ব্যতিচার-স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় মজে 

বর্ণপক্করের আধির্ভ।ব হইবে । অতএব লোঁবসংগ্রহীর্থ জীবনুক্ত 
পুরুষেরও কম্মত্যাগ করা বিধেয় নহে ॥ ২০--২৪ 

অন্বয় |--হে ভারত! বর্মণি সন্তাঃ ( অভিনিবিষ্টাঃ ) 

| সন্ত: ] অবিদ্বাংসঃ ( অজ্ঞাঃ ) যথা [ বম্ম ] বুর্ববন্তিঃ লোকবসংগ্রীহং 

চিকীধুঃ (লোকান্ স্বধর্মে প্রবর্তদিতুম্ ইচ্ছুঃ ) বিদ্বান (জ্ঞানী) 

| অপি] অনক্তঃ (অনানক্তঃ) [সন্) তথা ( তদ্বৎ) নুধ্যাৎ 

( অন্ুৃতিষ্ঠেৎ )1 ২৫ 

অনু /--হে ভারত! বর্মফলাকাজী হইয়া অজ্ঞগণ যেরূপে 

কম্ম করে, লোকদ্দিগকে স্বধর্থে গ্রবস্তিত বরিতে উৎসুক হইয়! 

জ্ঞানীও অন[সক্ত হইয়া সেইকূপভাবেই বর্ম করিবেন ॥ হ৫ 

স্বামী ।--তস্মদা ত্ব্দীপি লোকংগ্রহাথং তত্কুপয়া বন্ধ 

ফধ্যমেবেত্যুপনহরতি_ সক্তা ইতি। ঘশ্মণি সত্ত1; অভিনিবিষ্ট:; 



১৪২ আমন্তগবদগাতা । [ ৩য়ঃ অঃ 

ন বুদ্ধিভেদং জণয়েদজ্ঞান্1ং কর্্মণঙ্গিনাষ্ । 
জোযয়েৎ সর্ববকর্মাণি বিদ্ব!ন্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ 

মস্ত যথাজ্ঞাঃ কণ্ম কুর্ববস্তি অসঙ্কঃ সন্ বিদ্বানপি তখৈব কুর্যা- 
লে।কসংগ্রহং কর্ত,মিচ্ছুঃ | ২£ 

অন্বয় ।--কর্মপঙ্গিনং  ( কর্ম্রসকানাম্) অজ্ঞান।ম, 
( অবিবেকিনাম,) বুদ্ধিতেদম, (অকর্ীষ্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদম্ 
অন্যথ।ত্বং ) ন জনয়েৎ ( কর্ণ; কুদ্ছিবিচালনং ন কুর্ধ্যাদিত্যর্থ:)) 

[পি তু] বিহ্বান্ (জ্ঞপী) যুক্তঃ (অবহিত: ) [তূত্বা] সর্ব কম্মাণ 

সমাচরন্ ( অন্ুতিষ্ঠন) জে।যয়েৎ ( কর্্মশি গ্রযোজয়েৎ) তান্ 
কম্মাণি কারয়েদিত্যর্থ:)॥ ২৬ 

অমু | জ্ঞানী কর্ম।সক্ত অগ্রদিগের বুদ্ধিতেদ উৎপাদন 
করিবেন না; পরস্ত তিনি শ্বয়ং অবহিত হইয়! সমুদয় কর্ম 
অনুষ্টীন করিঘা তাহাদিগকে কন্মানষ্ঠান করাইবেন ॥ ২৬ 

স্বামী |__নচ কৃপয়। তত্বজ্ঞানমেবোপদেই্ং যুন্তং নেত)1হ-- 

ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামত এব কর্ধসঙ্গিনাং বশ্ম।সন্তাতা- 
মকআাজ্বে।পদেশেন বুছের্ভেমন্তথ।ত্বং ন জনয়েৎ কম্মণঃ সকাশাদ্ 

বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্যাৎ। অপি তু জোযরে। জুষী 

প্রীতিসেবনয়োঃ ৷ অজ্ঞান্ কর্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথম্? যুক্তো 

ইবহিতে| ভূত্বা শ্বরমাচরন্ সন্, বুদ্ধবিচালনে কৃতে সতি বর্মন 

অদ্ধানিবৃত্তে জ্ঞানন্ত চানুৎপত্তেস্তেবামূভয়ত্রংশঃ স্য।দিতি ভাবঃ ॥ ২৭ 

টিন্সনী |-_যাহার। অজ্ঞ, ত।হারাই বর্তৃত্বাভিমানে প্রণো- 
দিত হয়| ফল-কামনায় কর্খের অঙগ্ঠ।ন করিয়। থকে ;)জ্ঞানী 
মহণত্ম।র| মানব সমাজের কল্যাণ দাধন।য় উহাদিগকে স্বধন্মে সর্ববদ। 
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প্রকূতেঃ ক্রিপমাঁণানি গুণৈঃ কর্ম্মাগি সর্বণঃ | 
আহঙ্কারনিমুটান্স। কর্তীহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ 

প্রবণিত রাখিবার উদ্দেশে স্বঘং তাংংদেরই মত বর্ষে প্রবৃত্ত 
থাঁকিবেন; কিন্তু ভাঁগাদের মন্ুষিত কনম্ম কর্তৃত্বাভিমান ব। কলা- 

ভিনন্ধ থাকে না। তাহার! সম্পূর্ণ শিক্ষাঘভ।বে বাবতীয় কর্ম 
সম্পাদন করেন; তাহাতেই লোকশিক্ষারণ পরম মঙ্গল সাধত 
হয়; তাঠাঁর কন্মত।ঁগ করিলে, উহার।ও কণ্মত্যাগ করিস! প্রভৃত 

অগিষ্টের স্থষ্টি করিবে । পরস্ত য।হাঁরা অনধিকারী এবং মক্ঞান, 
ত।হ।র। ফলাঁভিসন্ধি ও কর্তৃদ্বাভিযান সহক।রে কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও 
তাহ।দিগকে তত্বজ(নোপদেশ প্রদানে কন্ম হইতে তাহাদের 

যুদ্ধকে বিচলিত করা উচিত নে । কারণ তাই। হইলে কর্ের 
প্রত শ্রদ্ধ। ন! থাকিলে, তাহার? কর্ম সাধনে বঞ্চিত হইবে এবং 

জ্ঞানের অন্ুৎ্পত্তি নিবন্ধন জ্ঞানমার্গ তাহাদের স্ছুলভ হইয়া 

পড়িবে, ভাহারা উভয় নিন হইয়। পড়িবে । তাই শাস্ত্রে কথিত 

তইয়াছে_-যে ব্যক্তি অন্ধ এবং অর্ধপ্রবুদ্ধ, তাহাকে তত্বজ্ঞনো- 

পদেশ দিলে তাহাকে ঘোর নরকে নিপাতিত করা হয় ॥ ২৫২৬ 
অন্বননঃ |-__প্রকৃতৈ: গুপৈঃ (প্রকৃতিকাক্ঠৈঃ ইন্জিয়ৈঃ)সর্ব্বশঃ 

(পর্বপ্রকারেণ) ক্রিয়দাশানি [যান] কশ্মাণি, [তানি] 

অহস্কারবিমুঢ়াত্মা ( অহঙ্কারেণ ইন্দ্রিজাদিযু আত্মাধ্যাসেন বিষুঢ় 
আত্ম। বু দ্ধর্ষশ্য দঃ) অহম্[ এব] কর্তা ইতি মন্যতে ॥ ২৭ 

অনু |-_কর্ণাপকল £কৃতির গুণ অর্থাৎ প্রকৃত কার্য 

ইন্দ্রিয় রা সর্ঘতোভাবে সম্পাদিত হইয়া থকে; পরদ্ক অহস্কারে 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ে আত্মার অধ্যসে বিমুঢ়চিত্ত ব্যক্তি আমিই এ সকল 
কর্ম করিতেছি--এইন্সপ মনে করে ॥ ২৭ 
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তন্বাবিভ, মহবাহে। গুণকম্মবিভাগয়োঃ | 

গুণ গুণেবু বর্তন্ত ইতি মতা ন সজ্জতে ॥ ২৮ 

স্বামী | নন বিছুষাপি চেৎ কর্ম কর্তব্যং তহি বিদ্বদ- 
বিদুষেঃ কো! বিশেষ ইত্যাশক্ষ্যোভয়োবির্বশেষং দর্শয়তি-__প্রকতে- 

রিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতেগ্ুৈ: প্রকৃতিকধৈরিন্িয়ৈঃ সর্ব- 
প্রকারেণ ক্রিনমাণ।ণি যানি বন্মাণি তান্যহমেব বর্ত। করোমীতি 

মণ্যতে | অত্র হেহঃ--অহমিতি। অহ্ঙ্ক রেখেজ্রিমাপিঘা ত্মাধ্য।সেন 

খিমৃঢ আত্মা বুদ্ধির ॥ ২৭ 
অন্বয়ঃ 1---হে মহাবাহে। ! গুণকন্মবিভাগয়োঃ (নাহং গুণ| 

আক ইতি গুণেভ্য আত্মনে। বিভাগঃ,ন মে কন্মাশীতি কর্মভ্যোহণি 
আত্মনে। বিভাগঃ এতয়োঃ) তন্ববিৎ তু (ষাথার্থযজঃ ) গুণাঃ 

( ইন্দ্িাণি) গুণেষু ( বিযয়েষু) বর্তন্তে [নাহম্ ইতি মত্ত।নু 

সঙ্জরতে ( বর্তৃহবাভিনিবেশং ন ৰরোতি )॥ ২৮ 
অনু __পরস্ত হে মহাবাহে।! “আমি গুণাত্মক নহি* এই 

রূপে গুণ হইতে এবং “আমার কর্ম নাই” এইরূপে কর্ম হইতে 

আত্মার ার্থক্য_এতছুভয়ের গরূপজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দিঃসমূহই বিষয়ে 
রহিয়াছে, আমি নহি; এই মনে করিয়া কর্তৃত্ব বুদ্ধি করেন না ॥২৮ 

স্বামী ।-_বিদ্বাংস্ত তথ! ন মন্যত ইত্যাহ-তত্ববিদ্দিতি। 
নায়ং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মণে| বিভাগঃ, ন মে কর্শাণীতি 
কন্মভ্যোহপ্যাত্মনে। বিভাগঃ তয়োগ্ত ণকম্মবিভাগয়োঃ যন্তত্বং বেত্তি 

স তু ন সঞ্জতে কর্তৃত্াভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতু: 
গুণ]. ইতি। গুণ। হীন্দ্রয়ণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ণন্তে নাহমিতি 
মত্ত! ॥ ২৮ 
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প্রকৃতেগুণলন্ম.ট1ঃ সজ্জন্তে গুণকর্মান্থ | 
তাঁনকৃৎস্মবিদে! মন্দীন্ কুতস্ববিনন বিচালয়েৎ ॥২৯ 
ময়ি সর্ববাণি কম্মাণি সন্গাগ্তাধ্যাত্বচেতসা। 
(মিরাশীনির্্মমো ভূতবা যুধ্যস্ব বিগতন্বরঃ ॥ ৩০ 
অন্বয়ঃ ।-_-প্রকতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ ( গুণৈঃ সত্বাদিভিঃ সমুড়াঃ 

হতবিবেকা:) [যে জণাঃ] গুণকর্মস্থ ( গুণেষু ইন্দিয়াদিযু ততৎকর্ধস 

চ) [ বযং কুণ্ম ইতি] সজ্জন্তে ( অভিনিবেশযুক্তা ভবন্তি ) কৃত 

বি ( মর্ববঞ্ঞঃ) তাঁন্ অকৎসবিদঃ ( অল্পজ্ঞান্) মন্দান্ (মন্দম্তীন্) 
ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ 

অনু |--যাহারা প্রকাতর গুণে অর্থ।ৎ সত্বাদিদ্বারা সম্যন 

রূপে মোহ প্রাপ্ত হইয়। ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়কার্ধযে আসক্ত হর, 
(“আমিই করিতেছি এইরূপ অভিনিবেশযুক্ত হয়), সর্বজ্ঞ ব্যক্তি 
তাদুশ অল্পদশী কাম মন্দমতী ব্যক্তিগণকে বিচলিত করিবেন না, 
( অস্থিরচিত্ত করিবেন না) ॥ ২৯ ১ 

স্বামী ;--ন বুদ্ধভেদং জনয়েদিত্যুপসংহরতি- প্ররুতে- 
রিতি। &ঃ প্রক্কতেগু গৈ: সত্থাদিভিঃ পম্মটাঁঃ সন্তো গুণেষু, 
ন্দরিয়েযু তৎ কর্ম চ সজ্জস্তে, বয়ং কুম্ম ইতি, তান্ অক্ৎনবিধো 
মু্রমুতীন্ ুতৎ্নবিৎ সর্বজ্ঞ ন বিচালঘে॥. ২৯ 

অনুসু$।- দর্বাণি কম্মাণি ময়ি সংন্যন্ত ( সমপ্য ) অধ্যাত্ম- 
চেতনা ( অন্তর্ধাম্যধীনোৌহহং কর্ম করোমীতি দৃষ্ট্য।) নিরাশীঃ 
(নিষ্কামঃ) [অত এব] নিশ্মমঃ ( মমতাশুন্ঃ) ভূত্ব। বিগভজ্রঃ 

& ত্যক্তশোকঃ) [ সন্] যুধ্যত্ব ॥ ৩০ 



১৪৬ জীমতগবদগীতা । [ ওয়ঃ অঃ 

অনু ।-_-সর্ববকর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, “আমি অস্ত" 

ধর্যামীর অধীন হইয়া কশ্ম করিতেছি, আমার নিজের কোন কর্ম 
নাই” এইকপ বুদ্ধিতে নিষ্কাম ও মম্তাশুন্য হইয়া শোক পরিত্যাগ- 

পূর্ব্বক যুদ্ধ কর ॥ ৩০ 

স্বামী |--তদেবং তত্ববিদ।পি কর্তব্যং ত্বন্ত নাগ্াপি 

তত্ববিৎ, অতঃ কশ্মৈব কুর্ব্িত্যাহ--মধ়ীতি । সর্বাণি কর্্মাণি ময়ি 

সন্ন্স্ত সুমপ্য অধ্যাত্মচেতস]| অন্তধ্য।মধীনোহহং বন্ম করোমীতি 

ৃষ্্যা। নিরাশীনিফ'মোহত এব মৃৎফলপাঁধনং মদর্থমিদং কশ্ে, 
তেযেবং মমতা শন্তশ্চ ভূত্বা বিগতজরস্ত্যক্তশোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০ 

টিপ্লনী |_ অজ্ঞ ও বিজ্ঞের কণ্মাহষ্ঠানে সমতা থ।কিলেও 

কর্তৃত্বাভিনিবেশের সন্ভাব ও অসস্ভাব বশতঃ এতছৃভক্ষ পরস্পর 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মুধুক্ষু অজ্ঞ ব্যক্তির কম্ম ফলাঁভিসন্ধিশুন্ত ভাবে 
ভগবানে অর্পিত হওয়ায়, অমুমুক্ষু ব্যক্তির কর্মানুষ্ঠটান অপেক্ষা শ্রেষ্ট, 

ইহাই প্রত্তিপাদন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ অজ্জুনের কর্ম্মাধিক।রিতা 
নির্দেশ করিতেছেন। পূর্বে উক্ত হইগ্াছে, তত্ববিদ্ ব্যক্তিরও কর্ণ 

. অবশ্ঠ কর্তব্য ; অজ্জুন অগ্ঠাপি তত্বজ্ঞ হইতে পারেন নাই; স্কৃভর।ং 
তাহার পক্ষেও কণ্ম যে অবশ্য করণীয়, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
কর্মাধিকাঁপী অজ্ঞ জনেরও কর্্ানুষ্ঠান আবশ্তক ; পরস্ত লৌকিক 
ও বৈদিক সর্ধ্ববিধ কর্ম সর্বাত্া, সর্বজ্ঞ, সর্ববনিয়স্ত! পরমেশ্বর 

ভগবান্ বাস্থদেবরূপী আমাতে অর্পণ এবং আপনাকে তাহার 

ভূত্যবৎ অধীন মনে করিয়া, সর্বকর্ম সেই সর্বেশ্বরের অধীনতার 

সম্পয় হইতেছে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া নিষ্ষাম ভাবে 

কর্দের অনুষ্টান করিতে হইবে। মূলোজ “জর” শব্দে সম্তাপজনিত 
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যে মে মতমিদং নিত্যমন্ুতিষ্ঠভ্তি মানবাঃ। 
শরদ্ধাবস্তে হনসুয়ন্তে! মুচ্যন্তে তেহপি কর্্মঙিঃ ॥ ৩১ 

শোক লক্ষিত হইয়ছে। বিহিত কর্মের অননুষ্ঠঠনে ইহলোকে 

অযশ ও পরলোঁকে তাহার নরকে পতন ঘটে। অতএব হে 

অঞ্জন! তুমি মুমুক্ষু, যুদ্ধর্ূপ বিহিত কম্মে তোমার বাঁতষ্পৃহ হওয়! 
উচিত নহে। মুমুক্ষু মাত্রেরই মমতা শূন্য, শোকবিরহিত ও নিষ্ষা ম 

ডাবে বিহিত কর্ম সম্পাদন করা আবশ্তক, ইহাই এই গ্লে!কে 

প্রদর্শিত হইল ॥ ৩০ 

অহ্থয়ঃ |__যে মানবাঃ [ম্দ্বাক্যে ] শরদ্ধাবস্তঃ শ্রদ্দধানা:) 

অনস্থয়স্তঃ (দুঃখাতসকে কর্মণি মাং প্রবর্তয়তীতি দোঁদৃষ্টিমকুর্ববন্তঃ ) 
মে ( মদীরমিদং ) মৃতং নিত্যং ( সদ।) অনুতিষ্টস্তি, তে আপ 

( কন্ম কুর্বাণা অপি) [ শটৈহ জ্ঞ।নিবৎ ] কর্দভিঃ মুচ্যন্তে ॥ ৩১ 

অনু |__[ আমার উপদেশ বাক্যে ] শ্রদ্ধাবান্ ও “ইনি 

আম।সস দুঃখজনক কন্মে গ্রবপ্তিত করিতেছেন” এইব দোষ 

পরিশুন্ত হইয়া যে সকল ব্যক্তি আমীর এই মত সর্বদা অনুষ্ঠান 
করেন, তাহার। কশ্ম করিয়াও [ ক্রমশঃ জ্ঞানীর তায় ] সকল কর্ম 

হইতেই মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩১ 

স্বামী ।-২এবং কশ্মানষ্ঠানে গুণমাহ_মে মে মতমিতি। 

ম্বাক্যে শ্রদ্ধাবস্তোহননুযুস্তে। দুঃখাত্মকে কর্মণি প্রবর্তন তীতি 
দৌ যদৃষ্টিমবুর্ববস্তশ্চ যে যে মদীয়মিদং মতমন্তিষ্স্তি, তেপি শনৈঃ 
কণ্ম কুর্বাণাঃ সম্যগ জ্ঞানিবৎ কর্মমভিমুচ্যন্তে ॥ ৩১ 

টিপ্লনী ।--যে আত্মনিষ্ঠ এবং শস্ত্রাধিকারী মানব, যথার্থ 
ধান্রসঙ্গত বোধে আমার অনুমোদিত অভিপ্রায়ের অনুরূপ কর্্মাু- 
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ষে ত্বেতদভ্যনুয়ন্তে। নানুতিষ্ঠন্তি মে মতমৃ। 
সর্ববজ্ঞানবিমূটাংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতলঃ ॥ ৩২ 
সদৃশং চেউতে দ্বস্াঃ প্রকৃতেজ্ঞনবানপি | 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩ 

&ান করে) কিংবা যাহারা ত।হার অনুষ্ঠান না করিলেও, তাহাতে 

শ্রন্ধাবান্ অথব| বাহাঁরা তাহ।তে শ্রদ্ধাবান্ ইইলেও এই কশ্মপ্তণ- 

ময় শাজ্াথে দোষ দর্শন করে ন!, তাহার] সকলেই পর্ববন্ধন- 

হেতুভৃত কম্ম হইতে মুক্তিলাত করে। আর যাহারা আমার 

অস্থমোদিত কর্মালষ্টান করে না» কিন্তু মত্প্রভিপাদিত শাক্রার্থে 

অশদ্ধাবান্ বা বিদ্বেষ-পরবশ নহে, তাহারাঁও অনতিকালমধ্যে 

শ্রদ্ধা ও অবিদ্বেষ হেতু ক্ষীণপাঁপ হইবে ॥ ৩১ 

অন্বয়ঃ ।--যে তু মে (মম) এতৎ মতম্ ( ঈর্বরার্থং কণ্ম 

বর্ডভব)ম্ ইতি অন্শাপনম্ ) অভ্যহুয়স্তঃ ( ছিষন্তঃ) ন অন্কৃতিষ্স্তি 

(নাচরন্তি ) অচেতন: (বিবেকশূন্ভন্) তান্ সর্বজ্ঞানবিমূঢ়।ন্ 

( সর্বান্মন্ কম্মণি ভ্রন্মবিষয়ে চ ঘৎ জ্ঞানং তত্র বিমৃঢ.ন্) [অত 

এব ] নষ্টান্ বিদ্ধি (বিজাপীহি ) ॥ ৩২ 

অনু |-.-পরন্ত যাহারা অসুয়া-বশবপ্তা হইঘা আমার এই 
অন্গুখ।সন মানিয়া না চলে, বিবেকহীন সেই সকল ব্যক্তি সর্বববিধ 

কশ্মে এবং ব্রঙ্গবিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান লাভ করিতে প।রে নাই, 

অতএব তাহাদিগকে বিনষ্ট বলিয়। জানিবে ॥ ৩২ 

স্বামী 1২ বিপক্ষে দোষমাহ-যে ত্বের'পতি। যে তুমে 

ম্তমীশ্বরার্৫থং কনম্ম কর্তধ্যমিতানুশাসনমভ্যস্থ্যস্তে! খিষস্তে। নান্ধু- 
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তি্টস্তি, তান অচিতমো বিবেকশৃন্তান্ অত এব সর্বন্মিন্ কর্্মণি 
্র্ধবিষয়ে চ যজ্ঞানং তত্র বিমু়।ন্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ 

অন্বযঃ |--[ কা কথা অজ্ঞন্ত ] জ্ঞনবানণি ্বস্ত!ঃ (স্বকী- 
য়ায়াঃ) প্রকৃতেঃ (স্বভাবস্ত ) সদৃশম্ (অন্গবূপং) চেষ্টতে 

[ যতঃ ] ভূতানি (গ্রাণিনঃ ) প্ররুতিং যাস্তি (ম্বভাবম্ অন্তু বত্তৃস্তে) 

[ অতঃ] নিগ্রহঃ ( ইন্দ্িয়নিগ্রহঃ ) কিং করিষ)তি ॥ ৩৩ 

অনু ।-_[ অজ্ঞের কণা আর কি বলিব ?]জ্ঞানবান্ 

ব্যক্তিও স্বকীয় স্বভাবের অনুরূপ চেষ্ট। করিয়া থ|কেন। যখন 

প্রাশিগণ স্বভাঁষেরই অন্বর্তন করে, তখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহে আর 

কি ফল হইৰে? [কারণ প্রকৃতিই বলীয়সী ]॥ ৩৩ 

স্বামী ।-_-ন্গ তহি মহাফলত্বাদিন্ত্িযাণি নিগৃহা নিক্ষানাঃ 
সম্ঃ সর্কেখপি স্বধর্মমেব কিং নানুতিষ্ন্তি তত্তাহ--সদৃশমিতি | 
প্ররুতিঃ গ্রাটীনকম্মসংস্ক(র।ধীন ভা বঃ ত্বস্য|ঃ স্বকীয়ায়!ঃ প্রকৃতে: 

'স্বভ!বস্ত সদৃশমন্ুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুন- 

বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, তম্মাভূতাঁনি সর্কেইপি প্রাণিনঃ প্ররূতিং 

ঘান্তি অন্ুবর্তীন্তে এবঞ্চ সতীক্িয়নিঞছঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতে- 

বর্ষলীয়ন্ত্।দিতা]্থ: ॥ ৩৩ 

টিপ্লনী ।-_পূর্বজন্মান্থচিত ধর্শাধর্পজ্ঞানেচ্ছাজনিত থে 
সংস্কার বহু জন্মেও মন্ময্যেব জদয়ে জাগরূক থাকে, তাহার নাম 

প্রকৃতি ॥ এই প্রকৃতির সংস্কার অতীব বলবান্। এইরূপ ব্লবণ্ী 
প্রকৃতির অধীন হইয়] জ্ঞানী ব্যাক্তিও অনুরূপ কর্মাম্বেষণ করিয়! 
থ।কেন এবং তদনুষ্ঠানেই আত্ম-নিয়োজন করেন। অতএব যখন 

্রঙ্গজ্ঞ ব্যক্তিগণও প্রকৃতির শ।সন অতিক্রম করিতে পারেন না, 

তখন অজ্ঞ জনের আর কথ। কি? যখন প্রাণিমাত্রেই প্রকুতির 
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: ইন্দ্রিয় স্তেব্দিয়ন্তার্থে রাগছেষৌ ব্যবস্থিতো। 
তয়োর্ন বশমাঁগচ্ছেন্ৌ হস্ত পরিপস্থিনৌ ॥ ৫৪ 

অচ্ছব্থা, তখন তাহাঁদের তাঁহাতে নিবারণ করিবার সাধ্যই বা 
কি? বিছুতেই এই চিরম্ন স্বভাবানুযায়ী কর্মানুষ্ঠানপ্রবৃত্তির 
নিরোধ করিতে পারে না। একমাত্র সাধুস্গ ও ভগবৎ* 
কুপাঁলন্ধ ভ্ভিযোগই এই বলয়সী গ্রকুতির হত হইতে নিষ্কুতি- 
লাভের অমোঘ উপায়। ভক্তচুড়ামণি মহর্ষি বান্মীকি গভৃতি 
ইহার প্ররুতি দৃষ্টান্ত । তাদৃশ সৎসঙ্গলাভ ব্যতীত এই প্রকৃতি- 
জনিত ছুর্ববাসনার হন্ত হই.ত নিষ্কৃতি লাভের উপীমাস্তর নাই ॥ ৩৩ 

অন্বয়ঃ |- ইন্দিয়ন্ত ইন্জিয়স্ত ( সর্কেষামের ইন্জিয়াণাম্) 
অর্থে সবস্ব বিষয়ে) রাগছেষৌ ( অনুকূলে রাগঃ গ্রীতিঃ, প্রতিকৃূলে চ 

দ্বেষঃ বিরাগঃ ) ব্যবস্থিতৌ (অবগ্ম্তাবিনৌ )) [ তথাপি ] তয়ো: 
বশং ন আগচ্ছেৎ (রাগছেময়োঃ বশবন্তাীঁ ন ভবেৎ) হি (যতঃ ) তৌ 
(রাগদ্ধেষৌ) অস্ত (মুমুক্ষো:) পরিপস্থিনো ( প্রতিপক্ষৌ ) ॥ ৩৪ 

অনু |---প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে প্রীতি 
এবং প্রতিকূল বিষয়ে বিছেম অবশ্ঠস্ভাবী; তথাপি এ রাগছেয়ের 
বশবর্তী হইবে না। কাঁরণ রাগদেষ মুমুক্ষুর প্রতিপক্ষ ॥ ৩৪ 

স্বমী | -নছেবং প্রক্ৃত্যধীনৈব চেঘ পুরুষস্ত প্রবৃত্তিত্তহি 
বিধিনিষেধশান্তস্ত বৈয়খ্যং গাঁপুমিত্যাশস্কযাহ-__ই্দ্িযস্তেতি। 

ইন্দিয়স্েন্িয়স্তেতি বীপ্ঝয়! গ্রত্যেকং সর্বষামিন্দ্রিয়াণা মিত্যুক্তম্। 
অর্থে ন্বস্বব্ষিয়ে জ্মুকুলে রাঁগঃ প্রতিকুলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্ছেষৌ 
ব্যবস্থিতৌ অবস্থন্তাবিনৌ, ততশ্চ ত'মুরূপা প্রবৃদ্ভিরিতি তৃত।নাং 
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শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্ো বিগুণঃ পরধর্্াৎ স্বছুঠিতাৎ। 
স্বধন্ম্ে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্দো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ 

প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবন্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়মাতে 

. হি যম্মাদস্য মুসুক্ষোন্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অন্বং ভীবঃ-_ 
বিষয়ম্মরণাঁদিন| রাঁগছ্েেষাবুৎপাগ্য অনবহিতং পুরুষমনর্থেংতি 
গভীরে জ্োতসীব প্রকৃতির্বলাৎ গ্রবর্ডমতি, শান্ত্রং তু ততঃ 

প্রগেব বিষয়েষু রাগদ্ধেষ প্রতিবন্ধক পরমেশ্বরভজনাদো তং প্রবর্ত- 

যতি, ততশ্চ গম্ভীর-ভ্রোতঃপাঁতাৎ পূর্ববমেব নাবমাশ্রিত ইব নানথং 
প্রাপ্পেতীতি ॥ ৩৪ 

টিপ্লনী ।-_-প্রক্কৃতি রাগ-ছেশকে পুরোবন্বী করিয়া মনুষা- 
গণকে ইন্দ্রিয়গণের সাহু!য্যে হিতাহ্ত কাধ্যে প্রবর্তিত করে। 
অতএব রাগদ্েসই যাঁরতীয় অনর্থের মূলীভূত।; ইহ! মনে রাখিয়। 
কদাচ তাহাদের বশীভূত হইবে না1। কেবল শাস্ত-ঝিবেকই 
মানবগণকে রাগ-ছেষের কবল হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ, অত- 

এব শাস্তজ্ঞানবলে রাগছেষ জয় করিয়া প্রকৃতির হন্ত হইতে 
অব্য|হতি লাভ কর এবং এরং পুরুষকারের পাহায্যে ধন্মে প্রবৃত্ত 

হইয়। উত্তরোত্তর আত্মোক্সতি সাধন ও জ্ঞানার্জনদ্ধর মুক্তিম্বূপ 
পরম মঙ্গল লাভ কর। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বুঝাইবার জন্য মূলে 
“ইজিয়ন্ত” পদের পুনরুক্কি হইয়াছে ॥ ৩৪ 

অন্বয়ঃ '-হ্বিগুণঃ (কিঞ্দঙ্গহীনঃ) [অপি] ম্বধর্মঃ 
স্ন্ুষঠিত(ৎ (সকলাঙ্গসম্পৃত্ত্যা কৃতাঁৎ) পরধম্মীৎ জেয়ান্ (প্রশস্ততর:) 

| তত্র হেতুঃ ] স্বধর্ধে [ প্রবর্তমানস্ত ] নিধনং ( মরণম্) [ অপি] 

শ্রেয়; ( শুভফলজনকত্ব।ৎ প্রশস্ততরঃ ) পরধর্মঃ [ নরকপ্রপকত্বাৎ ] 

ভয়/বহঃ ॥ ৩৫ | | | 



১৫২ শ্রীষস্তগবদগীতা। [৩য় অঃ 

অর্জন উবাঁচ-_ 

অথ কেন প্রযুক্তোইয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ | 

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্জেয় বলাঁদিব নিয়োজিত ॥ ৩৬ 

গুন্ু ।-_কিঞ্চিৎ অন্রহীন হইলেও স্বধন্ম সম্যক্রাপে সর্বব- 

সম্পন্ন পরধর্্থ অপেক্ষ। শ্রেয়ং্সাধক ; [কারণ উহা শুভফলজনক]। 

অধর্শে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল, পরস্ত পরধর্মা ভয়াবহ ; [ কারণ উহা 

ীর্সনিষিদ্ধ বলিয়া নরকম্পাঁণক ]॥ ৩৫ 

স্বামী ।__তংদবং শ্গীভাবিকীং পশ্থাদিসদৃশীং প্ক্তিং 

ত্য] স্বদর্দে প্রবষ্ঠিতব্য মিতুাক্তম্। তহি স্বধর্স্ত যুদ্ধ দে্দ২খরপন্ত 

ঘথাবৎ কর্ত-মশক্যত্বাৎ পরধর্শাস্ত চাহিংসাঁদে; সকরস্াদ্যত।- 

বিশেষ।চ্চ তত্র প্রবন্িতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ_-শ্রয়ানিতি। কিঞ্চিদক্দ 

হীনোহপি স্বধর্মঃ জেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলানসম্পূর্তয। 

কতাঁদপি পরধর্্মাৎ সকাঁশাৎ। তত্র হেতু, -্বধর্শে যুদ্ধদৌ প্রবর্ত- 

মানম্ত নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ, পরধর্মস্ব স্বস্ত 

ভয়ারহে। শিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকতাৎ ॥ ৩৫ 

অন্থয়ঃ |__অঙ্জুনন উবাচ--অথ (প্রশ্নে) হে বায ! 

( বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণ কষ্ণ! ) [ পাঁপং কর্ত,ম |] অনিচ্ছনূ অপি অয়ং 

পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (প্রেরিতঃ ) বল।ৎ নিয়োজিত; ইব পাঁপং 

চরতি ( অগ্কতিষ্ঠতি ) ॥ ৩৬ 

অনু |- অর্জুন কহিলেন_হে বৃঞ্ণিকুলসম্ভূত রুষ্ণ ! ইচ্ছ। 

না থকিলেও কাহ।র প্রেরণীয় বসপৃর্ধ্বক নিয়োজিত হইয়াই যেন 

লোকে পাপান্টষ্ঠান করে ॥ ৩৬ 



কঃ অঃ ] তৃতীয়োৎধ্যায়; । ১৫৩ 

শ্রীভগবানুবাঁচ-- 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদস্তভবঃ | 

মহাশনো মহাপাপ] বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণমূ ॥৩৭ 

স্বামি ।___তয়োর্ন বশমাগচ্ছেদিতুযক্তং তদেতদশক্যং 
মন্বানোহজ্জুন উবাচ--অথেতি। বৃক্কের্বশেহবতীর্পে। বার্থ: হে 
বার্চের | অনর্থরূপং পাঁপং কর্ত,মনিচ্ছন্পপি কেন প্রযুক্তঃ গ্রেরিতো- 
হয়ুং পুরুষ: পা”ং চরতি ? কাম্ক্রোধৌ বিবেকবলেন বিরুধ্যতো- 
২পি পুরুষণ্ঠ পুনঃ পাপে প্রবৃত্বিদর্শনাৎ অন্যো২পি তয়োমূলিতৃতঃ 
কশ্চিৎ প্রবর্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনাস্াং প্রশ্নঃ ॥ ৩৬ 

অন্ব্নঃ |-._শ্রীভগবান্ উবাচ ।--রজোগুণসমুস্তবঃ (রজে।- 

গুণাতিঃ ) এষ কামঃ [এব] 7 ক্রোধ [ অপি ] এষঃ $[কামো হি 

কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে, অতঃ পূর্ববং পৃথকৃত্বেন 

উক্তোৎপি ক্রোধঃ কামজ এব ইত্যভিপ্রারেণ কামেনৈকীকৃত্য 

উচ্যতে ১] [অমং কাম] মহাশনঃ ( দুষ্পুরঃ ) মহাপাপ (অতুযুগ্রঃ) 

এনং (কামম্) ইহ ( মোক্ষমার্গে) বৈরিণং (শক্রং ) বিদ্ধি ॥ ৩৭৪ 
অনু ।__[ যতপ্রেরিত হইয়া লোকে ইচ্ছা না থাকিলেও 

পাপাহুষ্ঠান করিয়া! থাকে] সে এই কাম? ইহাই [আবার ] 
 ক্রোধও বটে; [কারণ এই কামই কোন কারণে প্রতিহত হইলে 

'ক্রাধরূপে পরিণত হয়, অতএব কাম ও ক্রোধ অভিন্ন ]7) ইহা 

রজোগ্তণ হইতে জাত এবং ছুষ্পুরণীয় ও অত্যন্ত উগ্র; মোক্ষ" 

মার্গে ইহাকে শক্র বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ 
স্বামী ।-_-খত্রেত্তরং শ্রভগবান্গবাচ- কাম এষ ক্রোধ এষ 

ইত্যাদ। যত্ত্া পৃষ্টো! হেতুঃ কাম এব, নচ্থ ক্রোধোৎপি পুর্ববং 



১৫৪ শ্রমস্তগবদ্গীতা ৷ [ ৩য়ঃ অঃ 

- ধূমেনাব্রিয়তে বহ্ছির্থাদর্শো মলেন চ। 
যথোঁন্বেনাৰূতে। গর্ভস্তথা তেনেদমারৃতম্ ॥৩৮ 

তবয়েক্ত *ইন্দ্রিয়ন্েন্দিযন্তা* ইত্যজ্র? সত্যং, নাসৌ ততঃ পৃথক্, 
কিন্তু ক্রোধোহপ্যেষ কাম এব হি, কেনচিৎ প্রতিহত ঃ ক্রেধাতসন। 

পরিণমতে ; অতঃ পূর্ববং পৃথকৃত্বেনোক্তোহপি ক্রোধঃ কামজ এব 
ইত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যে।চ্যতে ৷ রাজোগুণাৎ সমুদ্তব ভীতি 

তথা, অনেন সত্বৃদ্ধা। রজপি ক্ষয়ং নীতে নতি কামোহপি ক্ষীয়তে 

ইতি স্ুচিতম্। এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি অয়ঞ্চ 

বক্ষ্যমাণক্রমেণ হস্তব্য এব যতো নাস দাঁনেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ 
_মহাঁশনো মহৎ অশনং যস্ত ছুষ্পুর ইত্যর্থ:, ন চ সামা সপ্ধাতুং 

শক্যে। যতে। মহাপাপ্]। অতুযু গ্রঃ ॥ ৩৭ 

অন্বযঃ ।--যথা [ সহঙ্গেন] ধূমেন বহিঃ আব্রিজতে 
(আ।্ছাগ্ধতে ), যথ| [ আগন্তকেন ] মলেন আাদরশঃ ( দর্পণঃ ) 
[ আচ্ছদ্চতে ] যথা উন্বেন ( গূর্ভবেষ্টনচম্দণ] ) গর্ভঃ [ সর্ববতঃ ] 
আবৃতঃ ( আচ্ছািতঃ ) তথ| তেন ( কামেন ) ইদং (জ্ঞানম্) 

আবৃতম্ ॥ ৩০ 

অনু ।--যেমন [ সহজাত ] ধূমে অগ্নি এবং [ আগন্তক ] 
মলে দপপণ আবৃত হয় এবং যেমন জরাযুদ্ার! গর্ভ [ সর্বতে।ভাবে ] 

আবৃত থাকে, দেইরূপ কামদ্বার| জ্ঞান আচ্ছন্ন থাঁকে ॥ ৩ 

স্বামী ।-২কাঁমস্ত বৈরিত্বং দর্শয়তি-ধুমেনেতি। যথা 

ধুমেন সহজেন বহ্িরাত্রিয়তে আচ্ছাছ্যতে, যথা চারশো মলেন 

আগন্তকেন, যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্্মণ। গরঃ সর্ববতে] নিরুদ্ধঃ 

আবৃতস্তথ। গরক।র ভ্রয়েণপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮ 



৩য়: অঃ ] তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ৰ ১৫৫ 

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণ]। 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুষ্প,রেণানলেন চ ॥৩৯ 

অন্বয়ঃ ।__-হে কোস্তেয়! নিত্যবৈরিণ! (চিরশক্রণা) এতেন 
কামরূপেণ ছুম্পুরেণ ( অপূধ্যমানেন ) অনলেন জ্ঞানিনঃ [ অপি] 

জ্ঞানম আবুৃতম্ ॥ ৩৯ 

অনু ।-__হে কৌস্তেক্স | [ মানবের ] চিরবৈরী এই কামরূপ 

ুম্পুরণীয় অগ্মি দ্বারা জঞানীরও জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ 

স্বামী |__ইদংশবনিদিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং ্ফুটয়তি-- 
আবুতমিতি | ইদং বিবেকজ্ঞানম এতেনাবৃতম্ ; অজ্ঞস্ত খলু ভোগ- 

সময়ে কামঃ স্রখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিগন্থতে, 
জ্ঞানিনঃ পুনম্তৎকাঁলমপানর্থস্ছন্ধানাদ্বঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরি- 
ণেতুযুক্তম্। কিঞ্চ বিষদৈঃ পুর্যম।ণেহপি যো ছুম্পূরঃ অপূর্ধ্য- 

মাণস্ব শোকমন্তাপ-হেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন অজ্ঞান্ প্রতি নিজ- 
বেরিতমুক্তম্ ॥ ৩৯ 

টিপ্ননী |- অজ্ঞ ব্যক্তিগণ আপাতরমণীয় বিষয়ভোগকাঞ্লে 

কামকে মিত্র মনে করিয়া থাকে 3 কিন্তু পরিণামে তাহাকে দরুণ 

দুঃখ হেতু বুঝিতে পারিয়! দারুণ শত্রু বলিয়াই উপলব্ধি করে; 
সুতরাং কাম তাহাদের নিত্যবৈরী বা চিরশক্র নহে। কিন্তু জানিগণ 
উহাকে চিরশত্র মনে করেন; কারণ ভোগকালে ও তাহাদের মনে 

হয় পরমশত্র কামের প্রলোভনে এই অনর্থসঙ্কুল বিষয়-সাগরে 

নিমঙ্জিত হইলাম । ভোগাস্তেও তজ্জ্রনিত অনুতাপ দ্বীভূত হন; 
স্থতরাং কাম জ্ঞানীর নিত্যবৈরী। এই কামের কবলিত হইলে 

শোক ও সন্তাপ মারে দ্ধীভূত করতে থাকে। এইজন্যই কাম 
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। ইক্ড্রিয়াণি মনে! বুদ্ধিরস্তা ধিষ্টানমুচ্যতে । 
 এতৈর্ববিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ 

অনলোপম। অপিচ অগ্নি সর্বদহনকারী এবং তাহার বুভূক্ষা 

অনীম) কামও তদনুনূপ-_কিছুতেই ইহার তৃপ্তি নাই । বিষক্- 
ভে(গের দ্বার কামের নিবৃত্তি হয় না; বরং উত্তরোত্তর বাসনা 

গরিবঞ্চিত হইয়া থাকে । কেবল বিষয়দোষ-দর্শনজনিত তৎসম্বন্ধে 
বিদ্বেষই কামবিজয়ের একমাত্র উপায় ॥ ৩৯ 

অন্বয়ঃ|- _ইন্দরিয়াশি, মনঃ বুদ্ধিঃ অস্ত (কামস্ত) অধিষ্ঠানম্ 
( আশ্রয়) উচ্যতে ; এবঃ ( কাঁমঃ ) এতৈঃ (ইক্দরিয়াদিভিঃ) জ্ঞানং 

(বিবেকজ্ঞানমূ) আৰৃত্য (আচ্ছাগ্চ) দেহিনং (জীবং) 
বিমোংয়তি ॥ ৪, 

অনু | ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-_-এই কামের আশ্রয় বলিয়া 
আ*হিত হয়; এই কাম স্বীয় আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয্দিঘার! জ্ঞানকে 

সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রাণিগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে ॥ ৪০ 

স্বামী |-_ইদানীং তশ্তাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপাঁয়মাহ__ 
ইন্দ্রয়াণীতি ছ।ভ্যাম। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্লেনাধ্যবসায়েন 
চ কামস্তাবিতাবাদিক্জিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ অন্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে, 
এতৈরিক্দ্রিয়া দি ভি্দর্শনা দিব1পা রবদ্তিরা শ্রয়ভূতৈর্্বিবেকজ্ঞ/নমাবৃত্য 

দেহিং বিমোহয়তি ॥ ৪* 

টিপ্লণী ।-__ইন্জিয়নিচয় মন এবং বুদ্ধির দ্বারা বিষয়গ্রহণ 
ও (ভাগানুভব করে, এইজন্য তাহাদের সহায়তা ব্যতীত কাম 

কখনই মানব-হ্ৃদধ়ের উপর আধিপত্য করিতে পাঁরে না; এজন্য, 

তাহাদিগকে কামের অধিষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করা হইল। মানবের 

জ্ঞান বলবান্ ও সতেজ থাকিলে তাঁহার পাপপ্রবৃত্তি জন্মে না; 



৩য়ঃ অঃ] তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। ১৫৭ 

তক্মাত্বমিন্ড্িয়াণ্যাদে। নিয়ম্য ভরতর্ষভ। 
পাপ্]ানং প্রজহি ছোনৎ জ্ঞানবিজ্ঞাননগশনস্ 1৪১ 

ইন্দড্রিয়াণি পরাণ্যাহুবিক্দরিয়েভ্যঃ পরং মনঃ | " 
মনমস্ত পর! বুদ্ধির্ষো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥৪২ 

এইজন্তই কাম ইন্দরিগাদির আশ্রয়ে প্রথমতঃ জ্ঞানকে আবৃত 
করিয়া মানবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব ও বিষয়বিমুগ্ধ করিয়া 
ফেলে ॥৪০ 

অন্বয়ঃ ।---হে ভরতর্ধভ ! তন্মাৎ ত্বম আদে (বিমোহাৎ 
পূর্ববমেব ) ইন্দ্রিমাণি মনো বুদ্ধঞ্চ ( কামস্ত আশ্রয়ভূতানি ) নিয়ম্য 

জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনং পাপ্া।নং ( পাপরূপম্) এনং (কামং) প্রজ্জহি 
( ঘাতয় )॥ ৪১ 

অনু ।__হে ভরতত্রেষ্ট ! অতএব তুমি প্রথমে (বিমোহের 
পূর্বেই ) ইন্দ্রিয়গণ মন এবং বুদ্ধি ( কামের আশ্রয়গুলি) দমন 

করিয়। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক পাপরূপ কাঁমকে বিনাশ কর ॥৪ 

স্বামী 1-_-যম্মাদেবং তম্মাদিতি। তন্মদাদৌ বিমোহাৎ 

পূর্ববমেবেক্ডিয়াণি মনো! বুদ্ধিঞ নিয়ম্য পাপ্যানং পাপরূপমেনং ক।মং 

হি ক্ফুটং প্রজহি ঘাতয়, যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ। জ্ঞানমাত্মবিষয়ং 

বিজ্ঞানং শাস্তীয্ং তয়োর্নীশকম্। যথা জ্ঞানং শাস্্/চাষ্যোপদেশজং 

বিজ্ঞানং নিদিধ্য।সনজং "তমেব দীরো বিজ্ঞয় প্রজ্ঞা কুববীত" 
ইতি শ্রুডেঃ ॥ £১ 

অন্বয়ঃ |-_[ দেহাঁদিভ্যঃ গ্রাহোভ্যঃ ] ইন্দছিযাণি [ হুক্মত্বাৎ 

প্রকাঁশকত্বাচ্চ ] পরাণি (শ্রেষ্ঠানি) আহুঃ; ইন্জ্রিয়েভ্যঃ [সঙ্বল্লাত্মকং 

মনঃ [ তত্গ্রবর্তকত্বা্থ ] পরং ( শ্রেষ্টং); মনসম্ত [ নিশ্চয়াত্মিক| ] 



১৫৮ শমন্তগবদ্গ।তা | .[ ৩য়ঃ অঃ 

বুদ্ধিঃ পরা (শ্রেষ্ঠা) [ সঙ্বল্স্ত নিশ্চয়পূর্ববকত্বাৎৎ] যস্ত বুদ্ধেঃ 
পরতঃ( তৎসান্সিত্বেন অবস্থিতঃ ) সঃ [ এষ আত্ম! 11৪২ 

. অনু. [দেহাদি গ্রাহ পদার্থ অপেক্ষা কুস্্র ও প্রকাশক 
বলিয়। ] ইন্জিয্গণ শ্রেষ্ঠ; ইন্দ্রিয় গণ অপেক্ষা [তাহাদের ওুব- 
ক] মন শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা [সঙ্কল্প নিশ্য়ের পূর্ববর্তী 
বলিয় ] বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা; ধিনি বুদ্ধিরও অতীত [ সাক্ষিরপে অবস্থিত 
অর্থাৎ তদপেক্ষাঁও শ্রেষ্ঠ ] তিনি সেই আত্মা ॥ ৪২ 

স্বামী ।--অথাত্বপ্রসন্নতয়া চিত্তপ্রণিধ।নেনেন্দ্িয়াণি নিয়স্ইং 

শক্যন্তে,তদাত্বপ্বরূপং দেহাদিভ্যে। বিবিচ্য দর্শয়তি-_ইন্দ্রিয়াণীতি। 

ইঞ্জিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহেভ্যঃ পরাশি শ্রেষ্ঠন্যাছ; সুক্ষত্বৎ 

প্রক1শকত্বাচ্চ, অত এব তথ) তিরিক্তত্বমপ্যর্থাহুত্তং ভবতি,ইক্দ্রিয়ে- 

ভ্যশ্চ সঙ্বল্পাত্মকং মন: প.ং ভত্প্রবর্তকত্বাৎ, মনসন্ত নিশ্চয়াত্মিক। 

বুদ্ধিঃ পর] নিশ্চয় পূর্ববকত্বাৎ সন্কপ্পস্তঃ যন্ত্র বুদ্ধ: পরতঃ তৎ্সাক্ষি- 

ত্েনাবস্তিতঃ সর্ধব,স্তরঃ স আত্ম; তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি 

দেহিশবে।ক্ত আত্মা স ইতি পর মৃশ্ততে ॥ ৪২ 

টিপ্নী ।__দেই পরম পুরুষ যে শুদ্ধাত্বস্বর্ূপ এবং দেহ 
ইান্তরয়।দি অপেক্ষা শ্রেষ্ট, তাহাই প্রতিপ।দিত হইতেছে-__ইন্জিয়- 
পঞ্চক যে স্থুল ও জড় বাহাদেহ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, ইহাই মীনষিগণের 

সম্মত; কারণ ইন্দ্রিয়গণ স্ুন্্, প্রকাশক, ব্যাপক ও অন্তরস্থ; 

অর্থাৎ ইন্দ্িয্গণের কারণসমূহ পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাদের কার্য 
স্থক্ম ও চক্ষু অগোঁচর; ইন্ছিয়ের রাই বস্ত সকল উদ্ভামিত ও 

প্রকাশিত হইয়। আমাদের গোচরীভূত হয়; সন্নিহিত বা দুরস্থ 
পদার্থমাতই ইন্দ্রিয়ের বিষরীভূত হইতে পারে এবং ইন্দরিয়সমূহ 
দেহে নিবিষ্ট থাকিলেও আভত্যস্তরিক শক্তিগ্রভ।বে স্বকার্্য সাধন 
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এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্ম(নখাত্বনা। 
জহি শক্রং মহাবাহে। ক।মরূপং ছুরানদম্ ॥ ৪৩ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহম্র্য।ং সংহিতায়।ং বৈয্মািক্ঠাং 
ভী্মপর্ববণি শ্রীমদ্ভগবদ্গী তাস্থপনিষংস্থ ক্রঙ্মবিদ্যায়ং 

যোগশান্ত্রে শ্রীকষ্ণজ্জুননংব।দে কর্মযোগো 

নাম তৃতীয়োধ্য।য়ঃ ॥ ৩ 

করে। স্থতরাং জড় ও স্থুল দেহ অপেক্ষ। ইন্দজিয়গণ শ্রেঠ। মূন 
ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শেষ্ট ; কাঁরণ কোঁন বিষম অবলম্বন না করা 
মনের কার্য এবং মন ইন্দ্রিরগণের প্রবর্তক। মন অপেক্ষা বুদ্ধি 

নিশ্চয়তা সিদ্ধ করিয়। বিষয় বা কাঁধ্যবিশেষ অব্ধ।রিত করিয়া 

দেয়; সেই নিশ্চয়তা পিদ্ধ হইলে মনের সম্কল্প জন্মে। যিনি বুদ্ধি 

অপেক্ষ| প্রধান, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী ও ভ্রষ্টাম্বরূাপে অবস্থিত, 
ধহাকে আশ্রয় করিয়! ইন্দ্রাদি স্ব-স্ব-ব্যাপারে বিনিযুক্ত হয়, 

(তিনিই আত্মা ॥ ৪২ 

অন্বমুঃ হে মহাবাহো! ! এবম্ (অনেন প্রকাহেণ) বুদ্ধঃ 

পরং ( শরেষ্টম্) আত্মনং বুগ্া মানম্মন! ( নিশ্চয়াপ্ত্িকয়। বুদ্ধ্যা ) 

আত্মানং ( মনঃ ) সংস্তভ্য (নিশ্চলং কৃ) কামকূপং দুরাঁপদং 
( হুর্ববিজ্বেরগতিং ) শক্রং জহ ( মাঁরয় )॥ ৪৩ 

অনু. ।--হে মহাবাহো! এইরূণে বুদ্ধি অপেক্ষা ও তরে 

আত্মাকে জানিয়া, নিশ্চয়াজ্সিক1 বুদ্ধিদ্বার| মনকে স্থির করিয়া 
কামরূপ ছুষ্পরাজেয় শত্রকে বধ কর ॥ ৪৩ 

স্বমী ।-_উপসংহরতি-এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষগরেত্ি- 

যাধিজন্াঃ কামাদিবিক্রিছ্বা:, আত্ম। তু নির্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং 
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বুদ্ধেঃ পরমা স্ম/নং বুদ্ধ! আত্মন! এবভৃতয় নিশ্চ॥।ত্মিকয়। বুদ্ধ্য| 
আত্মনং মনঃ সংস্তভ/ নিশ্চক্সং কৃত্বা কামকূপিণং শক্রং জহি মারয়। 

ছুরাসদং দুখেনাসাদনীরং দুর্বিজ্জেনগতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ 

স্বধশ্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ। 

তং কষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্বকম্মভিঃ ॥ 
ইতি শ্রীমস্তগবদ্গীতাস্থ শ্বামিকুতটা কাঁয়াং কন্মযোগো নাম 

তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৩ 

টিপ্ননী এক্ষণে উপগংহারে ভূতীয় অধ্যায়ের ফলিতার্থ 

বিবৃত হইতেছে,_বিষয় ও ইন্দ্রি্ম এতছুভয়ের »ংযোগনিবন্ধন 

বুদ্ধির কামাদিরূপ বিকার উপস্থিত হয়, পরন্ত আত্মা নির্ব্বিকাঁর 

ও সাক্ষিত্বরূপে অবস্থিত আছেন। আত্মার এই প্রভেদ ও প্রাধান্য 

সম্যকরূপে হৃদগঙলম করা আবশ্যক । এইরূণ আত্মজ্ঞান হইলে 

নিশ্যয়াত্সিকা বুদ্ধির সাহ(য্যে সন্বপ্প-বিকল্প।তক মনকে নিশ্চল 

করিতে পাঁরা যায়। এইরূপ গ্রণালীর অন্গম্রণ করিলে এই 
কাঁদ্প দুনিব!র শক্রকে জয় করা সহজ হইয়। উঠিবে। এই 
কামরুপ শক্রকে ধৃত কর? ও আয়ত্ত কর! দুঃদাধ্য ; স্থৃতরাং তজ্জন্ 

প্রযত্বাতিশয়ের প্রয়োজন। যিনি মহাবাহু, তিনি অবশ্যই শত্রু 

সংহারে সর্বথ। সমর্থ; সুতরাং জজ্ঞুনের প্রতি এই বৈরিবিনাশ- 
ব্যপদেশে "মহাবাহো” এই সম্বেধনপদ বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হওয়। 

অতীব সঙ্গত হইয়ছে। পুজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী মহোদয় এই 
অধ্যায়ের উপসংহারকল্পে বলিয়াছেন--“তক্তি সহকারে স্বধশ্ম- 

প্রায়ণ হইয়া পণ্ডিতগণ যাহার আরাধনা করিয়া যুক্তিগাভ 

করেন, সেই পরমানন্দস্বূপ শ্রাকষ্চকে সর্বকন্মাগষ্ঠানদ্বার] 

পরিতুষ্ট কর! এক।স্ত বিধেয়” ॥ ৪৩ 
হতি তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ 



চতৃর্ধোইধ্যায়ঃ | 

শ্রীভগবানুবচ__ 

ইমং বিবস্বতে যোৌগং প্রোজবানহমব্যয়মূ। 
বিবন্বান্ মনবে প্রাহ মন্ধুরিক্ষ।ীকবেইত্রবীত ॥ ১ 

আন্বঘঃ |_-ভ্রীভগবান্ উবাচ । অহং [ পুরা] বিবন্থতে 

( স্থধ্য.য়) ইমম্ অব্যয়ম ( অব্যয়ফ সতাৎ অক্ষয়ং) যৌগং প্রোক্তবান্ 

( কথিতবান্), বিপ্বান্ (ক্র্ধ্যঃ) [ স্বপুত্রা ] মনবে (শ্রাদ্ধদেবা) 

প্রা ; মগ: | স্বপুত্রায় ]. ইক্ষা কবে অব্রবীং ॥১ 

অনু |--শ্রীভগবান্ কহিলেন_আমি প্রাচীনকালে এই 
অক্ষদর মোগ ু্যকে বলিয়াছিলাঁম ; স্ুর্মা [ন্ীয় পুত্র] মন্থুকে বলেন 

এবং মনত [ নিজ পুত্র ] ইক্ষকুকে বলিয়াছিলেন॥ ১ 

স্বামী ।-_আবির্ভাব-তিরোভাবাবাবিষ্ক্২ স্বয়ং» হরি; 

তত্বং পদবিবেকার্থং কর্মযোগং প্রশংনতি ॥ এবং ভাঁবদধ্যায়দয়েন 

'কর্মফোগোপায়ঃ জ্ঞানযোগোপায়শ্চ মোঁক্ষাধনত্বেনোকি্তয়েব 

রন্গার্পণ।দিগ্ুণবিধানেন তত্বং পদার্থবিবেকাঁদিনা চ প্রপঞ্চযয্যন্ 

প্রথমং তাবৎ পরম্পবাপ্রা্ধত্বেন স্বন্ শরীভগবান্গুবাচ ইমমিতি 

ব্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্ ইমং যোগং পুরা অহং বিবস্বতে 

আদিতাম় কথিতব।ন্, স চ স্বপুত্রায় মণবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ, মচ 

ন্ঃ স্পুত্রায় ইক্ষাকবেহত্বীৎচ॥ ১ 

টিগ্লনী ।_ পূর্ববর্তী অধ]াঘছয়ে উপেয়ভূত জ্ঞাপযোগ এব" 
উপায়ভূত কর্দমযৌগের বিষয় কথিত হইয়াছে । এই যোগথক্জ যে 



১৬২ জীমন্তগবদ্গাতা । [ ৪: অঃ 

এবং পরম্পরা প্রাগুমিমং রাজর্য়ো বিছৃঃ | 

স কালেনেহ মহুতা যোগে নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ 

গরম্পরাক্রমে আদিকাল হইতে গ্রচলিত কমছে. তাহাই প্রতিপাঁদন 

করিবার অস্ভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, এই যে জ্ঞাননিষ্ঠা" 

সক্ষণ ও কর্নিষ্ঠালক্ষণ সাধ্য ও সাধনভূত যোগদ্ধয়ের বৃত্বাস্ত তোমার 

নিকট কীর্তন করিলাম, তাহা যে অগ্ভই ভোম।কে আমি বলিতেছি, 
তাহা মনে করিও না; সৃষ্টির আদিকালে ক্ষত্রিয়বংশের বীজভূত 

আঁদিপুরুষ বিবন্বংদেবকে (ভুর্্যকে) আমি তদীয় নিখিলপন্দেহের 

উচ্ছেদার্থ বলিয়াছিলাঁম। তাহাকে এই যোগবিষয়ক উপদেখ 

প্রদানের উদ্দেশ্ঠ এই যে, এই যোগের সাহায্যে তদীয় বংশাবলী 
শক্তিশ।লী হইয়। প্রকষ্টরূপে প্রজাপালনাদি রাঁজকার্ধ্যনির্র্বাহে 

সমর্থ হইবে। এই যোগ অব্যয়। কারগ, ইহা বেদমূলক, 
মোক্ষপদপ্রদ এবং অব্/ভিচারী ফলদায়ক। বিবন্ব,ন্ স্বীয় পুত্র 
বৈৰদ্ধত মন্তকে এবং মনও স্বীয় পুত্র ইক্ষাকুকে এই যোগ সম্বন্ধে 

শিক্ষা প্রদান করেন। অতএব ইহার সনাতনত্ব সম্বন্ধে কোন 

সন্দেহ নাই । পরমকারুণিক শ্মভগবান্ প্রিয়শিষা মজ্জুনের ভক্তি- 
শ্রন্ধ'র উদ্রেক করিবার আশযে এই যোগের প্রাচীনত্ত, স্থায়িত্ব ও 
মহত্ব প্রভৃতি কীর্তন করিলেন। অধিকন্তু এই অক্ষ্ফলপ্রদ যোগের 

বীজ প্রথমেই ক্ষত্বিয়কুলের আদিপুরুষ ভগবান বিবস্বান্কে 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং তথা হইতে বংশ-পরম্পরাক্রমে 

ইস| ক্ষত্রিয়কুলেই প্রসারিত হইয়াছিল জানিলে তৎপ্রতি অঞ্জনের 
সমধিক শ্রদ্ধ। ও ভক্তি জন্মিবে ॥ ১. 

আহ্থয়ঃ |.-এবম্ (ইখং) র!জবধয়ঃ (রাজানশ্চ তে ঝধয়স্চেতি 



৪র্থঃ অং] চতুর্ধোহধ্যায়ঃ ৬৬৩ 

স এদাঁয়ং ময় তেখদ্য যোগঃ প্রোজঃ পুরাতনঃ। 

ভক্তোহসি মে সথা চেতি রহম্যং ছোতহুত্তমম্ ॥ ও 

অন্তেৎপি নিমিপ্রমুখীঃ ) পরম্পরাপ্রংপ্রং [ শ্বপিত্রাদিভিঃ প্রোক্তম্ ] 
ইমং ( যোগং) বিছুঃ ( জানন্তি মম); হে প্রস্তপ! সঃ( যোগঃ) 
মহতা কালেন (কাঁলবশ।ৎ) ইহ [ লোকে ] নষ্টঃ( বিচ্ছিন্নঃ )॥ ২ 

অনু ।__এইরূপে [ নিমিঞুভৃতি ] রাজধিগণ পরম্পরাক্রমে 
প্রাপ্ত এই যোগ অবগত ছিলেন । হে প্রস্তপ ! কাঁলবশে সেই ষোঁগ 

ইহলোকে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ॥ ২ 

স্বামী ।--এবমিতি। এবং রাজানশ্চ তে খ্ষযয়শ্চেতি অন্টে 

হপি রাজরয়ো নিমিপ্রমুখাঃ হ্বপিজআ্ঞাদিভিরিক্ষাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তি- 
মিমং মোগং বিছুজ্জ!নস্তি স্ম। অছ্তনানামজ্ঞানে কারণমাহ২- 

হে পরস্তপ! শক্রতাপন! স্ ঘৌগঃং কাঁলবশাঁদিহ লোকে 

নষ্ট] বিচ্ছিন্ন ॥ ২ 

অন্বরঃ |-_[ত্বং] মে (গম) ভক্ত: সখা চ অপি (তবসি)ইতি 
| হেতোঃ 1 অয়ং সঃ এব পুরাতনঃ যোগঃ অগ্য ময়া তে ( তুভ্যং) 

প্রোক্তঃ; হি (যতঃ) এতৎ উত্তমং রহস্তম (অতীব গোঁপনীক্সম্)। ৩ 

অনু | _তুমি আমার ভক্ত এবং সখা; এইজন্য এই সেই 
পুরাতন যে।গ অগ্থ আমি ভোম।য় বলিলা; যেহেতু ইহা অতীব 

রহৃন্ত ( গোপনীয় )॥ ও 

স্বামী ।__-স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগোখছ্য বিচ্ছিন্লে 

স্প্রদায়ে লতি, পুনশ্চ ময় তে তুভ্যমুক্ত:, যতন্তং মম ভক্তোঁইসি 
সখ] চেতি অনুন্যৈ য়া নে।চ্যতে, ভি যন্ম/ৎ এতৃৎ রহস্তম॥৩ 



১৬৪ শরীমস্তগবদ্রীতা । [ ৪র্থ অ: 

অপরং ভবতো। জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ | 

কথমেতদ্িজ্বানীয়াং ত্বমাঁদে। প্রোক্তব।নিতি ॥ 8 

টিগ্রনী |---বিবন্থান্ হইতে আরম্ভ করিগ্া শিষ্য প্রশিধ্য- 
ক্রমে নিষি (ইক্ষাকু-পুত্র) প্রভৃতি রাজধিগণ স্ব স্ব পিত্রাদির 

নিকট হইতে এই পরমগ্ডহ যোগ পাইয়। আপিতেছেন ; অ তএব 
অনাদি-বেদমূলক ও অনন্ত-ফল্দাদী বলিয়। ইহা অকুত্রিম ও 

নিরতিশয় প্রভাঁবশালী। পরস্ত ধর্মহ।দকারী স্তুদীর্ঘ কালাত্যয় 

ৰখতঃ অধুনা] এই যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। দ্বীপরযুগাবমানে 

লোকমকল দুর্ঘলচিত্, ইন্দ্রিয়ণরবশ, স্থৃতরাং অনধিকারী হুইয়। 

বিধেয় কর্মে আস্থাহীন হইয়া উঠিযাছে। “পরস্তুপ* এই সম্বোধন 
বাক্য দ্বার প্রতিপন্ধ হইতেছে যে, বিবস্বান্ যেমন প্রচণ্ড তাপে 
্রদ্মাণ্ডের পদার্থনিচয়কে প্রতর্ধ করেন, তুমিও সেইরূপ স্বীয় 
শৌধ্য, বিবেক এবং তগপশ্তাদ্বারা কামক্রোঁধাদি রিপুকুলকে 

নিজ্ধিত করিতে পারিয়াছ। সুতরাং তুমি এই যোগের প্রকৃত 

অপ্রিকারী; আর বংশবিবেচনায় তুমি এই যোগের পুর্ণাপিকারী । 
অতএব ইহ তোমার একান্ত অবলম্বনীয়। বিশেষতঃ পুরুষার্থ- 

কামীর পক্ষে এতদ্ব্যভীত উপায়স্তর নাই। তোমাকে যোগ্য 

পাঁজর বিবেচনা! করিয়া এইট যোঁগের উপদেশ দিতেছি। এই 
যোগ অত্বীব গুড এবং এতই রহ ্তজাঁলে সমাচ্ছন্ন যে, প্রকৃত পাত্র 
এবং যোগ্য অধিকারী ভিন্ন অপর কাহারও নিকট ব্যক্ত কর! 

যান না ॥ ২1 ৩ 

সমন্বয় | _-অজ্জ্ন উবাচ--ভবতঃ জন্ম অপরম্ (অর্বাচীনং 

পববন্তি ইত্যর্থঃ) বিবস্বঃ (ক্্্যস্ত ) জন্ম পরং( প্রাকৃকালীনং ) 



9থঃ অঃ ] চতুর্ধোহধ্যাঞঃ। ১৬৫ 

[তম্মাৎ] ত্বম্ আদৌ [বিবস্বতে ইমং যোগং] প্রেক্তবান্ ইত্যেতৎ 

কথং বিজানীয্াম্? ৪ 

অনু |__অঙ্জন কহিলেন,-তোমার জন্ম পরে হইয়াছে, 
নুধ্যের জন্ম তোমার পূর্বে হইয়াছে ; অতএব তুমি ব্ুধ্যকে এই 
যোগ বলিগ।ছিলে, ইহা! আমি কিরূপে জানিব? ৪ 
স্বামী ।-ভগবতো বিবন্বস্তং প্রতি যোগোপদেশামস্তবং 

পশ্ঠামত্দুন উবাচ-_অপরমিতি। অপএম্ অর্বাচীনং তব জন্ম, পরং 

প্রাক্কাশীনং বিবস্বতো জন্ম তম্মাৎ আধুনিকত্বাৎ চিরস্তন।য় বিবন্বতে 

ত্বমাদৌ যোগং প্রে।ক্তবানিতি, এত২ কথমহং বিজানীয়াং জ্ঞতুং 
শইয়াম॥ ৪ 

টিপ্লণী ।__ আত্মা দন্স-মরণহীন এবং দেহ ওস্ম-মরণধর্মী, 

একথা ইজঃপূর্বে প্রীভগবান্ বিবিধ বাক্যে প্রতিপাদন করিখ।ছেন। 
হৃতরাং পে মকল বাক্য শ্রবণ করিয়্াও অজ্জুন যে এক্ষণে এই প্রশ্নটি 
উত্থাপিত করিলেন, আপাতদুষ্টিতে ইহা অসভ্ভব বলিগ্াই প্রতীয়- 
মান হইতে পারে; কাঁরণ ভগবদুক্ত তাদূশ ব্চন-ণরম্পর! শ্রধণে 
আত্মার অঙজরত্ব ও অনরস্থ সম্থন্ধে তাহার কোনরূপ সন্দেহ ওয়! 

সম্ভব নহে। দেহের জন্ম ও বিনাশ আছে ॥ শ্রীক্চের যে দেহ তৎ- 

কালে অঞ্জনের সারথিবূপে রথে পরিদৃশ্ঠমান হইতেছিল, তাহ! 

নিতান্ত আধুনিক; আর সুর্যের যে দেহ চিরক/ল গগনমগ্ডলে 

পরিরৃষ্ট হয়, তাহা অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত। অতএব এই 
দেহধারী শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেই স্থধ্যদেবকে উপদেশ দেওয়া অসম্ভব, 

অতএব এই প্রশ্নটি অসঙ্গত নহে । এই দেহেই অথবা দেহাস্তরে 
হুর্ধ্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই জানিবার আন্ত অজ্ভ্রনের এই 

প্রশ্নের অবভাঁরণ।। যদি তিনি কোন -পূর্বজন্মে এই কাধ্য করিও 



১৬৬ শ্রমন্তগবদ্গীত। | [ ৪র্ঘঃ অঃ 

শ্ীভগবানুবাচ__ 

বহুণি মে ব্যঠীতানি জন্মানি তব চার্ভ,ন। 
তান্যছং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ ॥ ৫ 

থকেন,অসর্বজ্ঞ মানবদেহ ধারণ করিম তৎ্পূর্বব-জন্ম-জনিত ঘটন| 

স্মরণ করা এখন তাহার পক্ষে অসম্ভব। যদ্দি তাহা সম্ভব হইত, 
তবে আমিও ত মানুষ, আঁম।রও অবশ্য পূর্বজন্নগত বৃত্ত'স্ত মনে 

থাকিতে পারিত। আর ঘদি এই দেহেই তিনি হ্ট্টির প্রারস্তে 
সূর্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহাঁও অসঙ্গত) কারণ তাহার 

ওদ[নীন্তন-ক।লজ।ত দেহ হষ্টির প্রথমে বর্তমান থাকা অপস্তব) 
শরীতান্তর-গ্রহণে হৃষ্টির প্রারস্তে উপদেশ দান সম্ভব হইলেও অধুনা 
তাহার স্মরণ সম্ভব নহে । আর এই দ্রেহেই উপদেশ দান সম্ভব 

হইলেও সৃষ্টির প্রারস্তে তাহার সস্তাব কখনই হইতে পারে না। 

অঞ্জনের প্রশ্নে উল্লিখিত প্রতিপক্ষদ্বয় উপস্থাপিত হইল। পরস্ত 
বিজ্ঞ অঞ্জুনের এই অজ্ঞবৎ প্রশ্ব জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলময় 
হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪ 

অন্বয়ঃ |--শ্ীভগবান্ উবাঁচ-হেপরস্তপ অঞ্জন! মে 

(মম) তব চ বুনি জন্ম(নি বাতীতানি ( অতিক্রসস্ত/নি); অহং 
তানি পর্বাণি বেদ (জানামি); ত্বং ন বেখ (ন বেসি) ॥ ৫ 

অনু ।- ্রীভগবাঁন্ কহিলেন,__হে পরস্তপ-অঞ্জঞুন ! আমার 
এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; [ আমার বিদ্যাশক্তি 

“লুপ্ত হয় নাই স্থৃতরাং ] আমি লে সমুদয় জন্মবৃত্তান্ত জানি 
 *. অবিদ্যাবৃত, স্থতরাং ] তসমুনয় জান না ॥ € 



৪র্থঃ অঃ] চতুথোহ্ধ্যায়ঃ। ১৬৭ 

স্ব]মী |___ইতি পৃ্টবস্তজ্জ্নং রূপাস্তরেণোপদিষ্টবানিত)ভি- 
প্র/য়েণেত্বরং__শ্রীভগবাস্থবাচ বহৃতীতি। মঘ বহ্নি জন্মনি তব 
চ ব্তীতানি; তান্তহং সর্ধবাণি বেদ জাঁন।মি অলুপ্তবিদ্যাএক্ি ত্বাৎ 

স্তন বেখ ন বেৎপি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥ € 

টিপ্লনী ।- আমরা প্রত্যহ উধাকালে আকাশমণ্ডলে আদি- 
ত্যকে সমুদ্িত দেখিয়া এবং সায়ংকালে তদীয় জ্যোতির্ময় দেহ 

আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে অস্তুরিত হইতে দেখিয়! তাহার উদয়াস্ত 
অস্কমান করিয়া লই । সেইরূপ লৌণকক দর্শনে শ্রীক্জেরও 
বন্বার আবির্ভ।ব ও তিরোভাব ঘটিরাছে। লীলাপ্রদর্শনার্থ তিনি 

পুন:পুনঃ বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জগৎ পবিজ্র 

করেন। তাই তিনি অঙ্জ্ুনিকে সঞ্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, 
তুমি অজ্ঞানাচ্ছয় হইলেও প্রারন্ধকপ্মবশে বহুবার জন্মগ্রহণ 
করিয়াছ। প্রাণিমাত্রেই জন্মমরণাধীন; স্থতরাং বারবার জন্মপরিগ্রহ 
করিয়াছে ও করিতেছে । কন্ত অবিদ্যালমাচ্ছন্ন বলি পূর্ব পূর্ব 

জন্মের কথা অবগত নহে। আমি অজ এব অবিদ্যার অতীত। 

স্রতরাং কম্মজীবসন্বন্ধীর সমুদয় বৃত্বাস্ত অবগত আছি । জীবের ন্যায় 
আমার জন্মৃত্যু নাই; সুতরাং বিস্বৃতিও আঁমাতে স্থান পায় ন!। 

এই শ্্লোকে “অজ্জুন” এই সম্বোধনটি শ্রিষ্ট। ভগবান্ অজ্ন 
নামক বৃক্ষের সহিত তদীয় ন।মের সমতা থাকায় তিনিও যে বৃক্ষা্দি 

স্থ(বর পদার্থেরই হায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন, ইহাই ইঙ্গিত করিলেন । শ্রীকৃষঃ 
সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ; তাই তিনি স্বকীয় ও যাঁবতীয় 
ভূঁতজন্মসন্বন্ধীয় বৃত্ত/স্ত অবগত আছেন । অজ্জুন জ্ঞানশক্তিবিরহিত 

জীব মাত্র; তাই তিনি অন্তের জন্বৃত্বান্ত পরিজ্ঞাত থাক! দত 

কথা, স্বীয় জন্মবুত্তাস্ই জানেন না। “পরস্তপ” শব্দদ্বারা ' 



টির শ্রীষপ্তগবদর্গীতা । [ ৪থঃ অঃ 

অজেহপি সন্নব্যয়াস্বা ভূতানামীশ্বরো পি মন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠীয় সম্তপাঁম্যাতবমা়য়া ॥ ৬ 

হইতেছে ঘে, ভেদদৃষ্টিবলে তুমি “পর” অর্থাৎ শক্রুকে বিপরীত- 

দর্শন বশতঃ হনন করিতে আপিয়াও ভ্রান্ত হইতেছ ॥ ৫ 

অন্বয়ঃ ।__-অঙ্জোহপি ( জন্মশুন্ে/খপি ) সন্ [ তগ।] 

অব্যয়াত্মা ( অনশ্বর-স্বভাবোহপি ) সন [ তথা 1] ভৃতানাং 

(প্রণিন(ম্) ঈশ্বরোহপি ( কশ্মপারতন্ত্যরহিতে।২পি ) মন্ অহং 

স্বাং( স্ববীগাং শুদ্ধপত্বাত্মবিকাঁং ) প্রকৃতিধ্ অধিষ্ঠায় ( স্বীক্ৃত্য) 

আত্মমীয়য় সম্ভবামি ॥ ৬ 

অনু |-_আমি যদিও জন্মরহিত, অবিনশ্বর স্বভাব এবং 

ভূতগণের ঈশ্বর ( কর্মের অদীনতাশৃন্য ), তথাপি স্বীয় শুদ্ধসত্ময়ী 

প্রকৃতিকে আশ্রস়্ করি আত্মমায়া-গ্রভীবে আবির্ভূত হইয়। 

থ।কি ॥ ৬ 

স্বামী ।-_নহ্থ অনাদেস্তব কুতে। জন্ম অবিনাশিনশ্চ কথং 

পুনজ্জরন্য, যেন বহুনি মে ব্যতীতানি ইত্যুচ্যতে, ঈশ্বরস্ত তব 

পুণ্যপাপবিহীনস্ত কষ্টং ব| জীববজ্জন্মে তত আহ মজোহপীতি। 

সত্যমেবং তথাপি অজোইপি জন্বশূন্োহপি সন্নংং তথা হব্যয়াত্মাপি 

অনশ্বরশ্বভাবোইপি সন্,তথা ভূতানাম্ ঈশ্বরোহপি কর্মপার ত্য 

রহিতোহপি সন্ স্বত্বমারযা সম্তবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীধাদি- 

শক্ত্যৈব ভবাগি । নহ্থ তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেইশূন্তস্ত চ তব 

কুতো জন্ম ইত্যত উক্তং--ত্বাং শুদ্ধসত্বাত্মিকাং প্রক্কৃতিমধিষ্ায় 

স্্াকৃত্য বিশুদ্ধোজ্জিতসতমূত্ত্যা স্বেচ্ছয়া বতরা মীত্যর্থঃ ॥ ৬ 

»টিপ্লনী ।-যাহ। পূর্বের ছিল না, এমন যে দেহ ও ইন্দিয়া দি, 



৪র্ঘ অঃ ] চতুর্থোহধ্যায়: | ১৬৭ 

তৎ্সমুদয়ের গ্রহণের গাম জন্ম এবং পূর্বরগৃহীত যে দেহেন্দিয়াদি, 

তাহার ত্যাগের ন।ম ব্যয় বা মৃত্যু । আমি ইতঃপূর্ব্রে “জাতত্ত হি 

ধরবো মৃত্াঞ্রবং জন্ম মৃত্যান্ত চ” (২য়ঃ ২৭) ইত্যাদি শ্লে/কে এবং- 
বিধ জন্মমৃত্যুর কথাই বলিযাছি। ঈদৃশ জন্ম-মৃত্যু ধর্ম ও অধর্মের 
অধীন । দেহাভিমানী কর্মাধিকারী অজ্ঞ জীনই ধশ্ম ও অধর্টের 
অদীন হইয়। থাডক। সর্বক।রণ-ন্ম রূপ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ধর্ম ও অধর্শের 
বশীভূত নছেন, সুতরাং তিনি জন্ম-মুত্যুর আঅনধীন।) যদি তাঁদার 

দেহ স্ুলভূতেরই কাঁধ্য হইন্ত, তাহা হইলে ব্রিক ণতাবশতঃ তাহার 
জাগ্রদবস্থা আমাদের মতই হইত; আর সমাষ্টরূপত্ব হইলেও 

তিনি বিরাট, জীব হইতেন। কারণ, বির'ট, সমষ্টযপাধি। যদি 
স্থক্মভূত্তের কার্য্য হইত, তবে বাট্িরূপহাবশদঃ তার স্বপ্নাবস্থা 

আমাদের মত হইত, আর সমষ্টিরপতা হইলেও হিরণ্যগর্ভজী বত 
হইত, কারণ হিরণ্যগর্ভ সম্াপাধি। অতএব পঞমেশ্বরের জীবন- 
বিশিষ্ট ভৌতিক দেহ থাকিতে পারে ন।-_হ্হা সপ্রমাণ হইল। এই 
শ্সোকে র পূর্বার্ধে উদ্ত বিষ?ই ভগব।ন্ অঙ্গীক।র করিতেছেন। 
আমি অক্ত, অুতরাং অপূর্ব দেহ ধারণ করি না; আমি অব্যয়াত্ম- 
আম।র স্বরূপের ব্যয় নই, সুতরাং আমার পূর্ধবদেহের বিচ্ছেদও 

নাই। আমি আব্র্ষ-্তন্বপধ্যন্ত উৎপন্তিশীল জীবমীত্রেরই ঈশ্বর, 
সুতরাং ধশ্ম[ধশ্ৰের বশীভূত নহি । তবে ভোম।তে স।ধারণ জীববৎ 

দ্রেহগ্রহণ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে 

ভগবান্ এই লোকের উত্তবার্ধে বলিলেন -“গ্রকৃতিং স্বাম্ধিষ্টায় 

সম্ভবামি” প্রকৃতি আমার উপাধি--প্রকৃতিই আবার জগৎ-কারণত্ব 
সম্প।দন করেন, উহবারই অপর নাম মায়া। আমি নিজোপাধিতে 

সেই প্রকৃতি ব1 মায়াকে চিদ।ভাখছ।রা বশীভূত কারয়া দক", 



১৭৪ শ্রীমপ্তগবদৃগীতা | [ ৪র্থঃ অ: 

যদ যদ] হি ধর্মস্ত গ্রানির্ভবতি ভারত। 

অভ্যুর্থনমধন্মন্ত তদাত্বানং ত্যজম্যহম্ ॥ ৭ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কতামূ। 

 ধর্মসংস্থাপনার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ 
হই। অর্থাৎ যেন দেহবিশিষ্টের স্তায়ই প্রতীয়মান হই। যদি 

বল-__তোমার দেহ যদি ভৌতিকই না হইল, তৰে চেষ্টাতে 

মনুষ্যাি ভৌতিক ধর্শের প্রতীতি কিরূপে হইতেছে? তদুত্তরে 
ঘলিতেছেন-_-“আত্মমায়য়।” অর্থাৎ আমার মায়।ঘারাই আমাতে 

মনুষ্য।দি-বুদ্ধি হইয়া! থাকে । ইহাঁও আমার লোকানুগ্রহ ॥ ৬ 

»শ্বর১|--হে ভরত ! যদ1 যদা ধর্মস্ত গ্লানিং (হানিঃ) 

অধর্ধন্ত অত্যুখানম্ (আধিক্যং) ভবতি, হি (নিশ্চিতমেব) তদ। 

অহম্ আত্মানং স্জীমি ॥ ৭ 

অনু 1-_হে ভারত ! যখন ঘখন ধশ্মের হাঁনি এবং অর্থের 

প্রাছুর্তাৰ হয়, নিশ্চয় জানিবে, আমি সে সেই সময়ে আবির্ভত 

হহয়া থাকি ॥ ৭ 
স্বামী |--কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ-যদা। য্গেতি। 

গ্লানিহখনিধর্শস্য । অধশ্বস্ত অভ্্যথানমাধিক্যম্ ॥ ৭ 

টিপ্পনী ।-_এই লোকে উক্ত হইল যে, ভগবদাবিভশবের 

কোন নির্ধারিত সময় নাই, প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই তিনি 

পূর্বোক্ত প্রকার স্বকীয় সঙ্বল্পঘারা আপনিই আপনাকে সৃষ্টি 

করিয়। থাকেন ॥ ৭ 

অন্বয়ঃ |- _সাধুনাং (স্বধশ্ম বর্তিন।ং) পরিজ্কাণাপ (রক্ষায়), 

ভ্কুস্কতাং (ছুষষদ্মশ1লা নাং) বিনাশাস (বধায়) ধর্মংস্থাথনা্থায় চ (ধর্মং 

নাক) যুগে ঘুগে (তত্তদবসরে)) সম্ভবামি (অবতরা [মি )॥৮ 



৪র্থ: অঃ] চতুর্থোইধ্যায়ঃ। | ১৭১ 

[জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যে। বেতি তত্তঃ। 
ত্যক্ত। দেহং পুণ্জন্ম নৈতি মামেতি সোই্র্জন ॥৯ 

অনু |__বধর্মপরায়ণ সাধুগণের রণার্থ, দুপ্মশীলগণের 

বিনাঁশার্থ এবং ধর্শসংস্থাপনার্থ আমি সেই পময় অবতীর্ণ হইয়। 

থাকি ॥৮ 

স্বামী |-_-কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ--গরিত্রাণাঁয়েতি । সাধুনাং 

স্বধন্মবর্তিনাং রক্ষণায়, ছুষ্টুং কর্ম কুর্বস্তীতি ছুষ্কৃতস্তেষ।ং বধায় চ 

এবং ধর্স্ত সংস্থ(পনার্থায়, সাধুরক্ষণেন ছুষ্টবধেন চ ধর্শং গ্থিরীকর্তং 
যুগে যুগে তত্তদবলরে অন্তবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং 

কুর্বতোইপি নৈর্ঘণ্যং শঙ্কনীয়ম। যথাহঃ,_-“লালনে তাড়নে 

মাতৃ কারুণ্যং যথার্ভকে । তহ্ছদেব মহেশস্য নিয়ন্কগ্ত দে ষয়োঃ |” 

ইতি ॥ ৮ 

টিপ্লনী ।- হষ্টজনের নিগ্র€, শিষ্টজনের গাঁলন এবং বেদ* 

বিহিত কর্ধের প্রবর্তনদ্বারা সম্যকৃরূপে ধশ্ব-সংস্থাপনই আমাৰ 
অবতারগ্রহণের প্রয়োজন । মুলোজ “যুগে যুগে” শবে প্রজ্যেক 

যুগেই যে এক একটি অবতাঁরের আবিভণব হওয়৷ আবশ্যক, তাহা! 

নহে) প্রয়োজন হইলে এক যুগে তাহার বন্থবার আবিভাব 

হইয়া! থাকে ॥ ৮ 

অন্থয়ঃ ।”-হে অঙ্দ্ন ! মে ( মখ) এবং (স্বেচ্ছা তং) জন্ম 
দিব্যমূ( অলৌনকিকং ধশ্মপালনরূণং ) কর্ম চ তত্বতঃ (পরা নুগ্রহার্থ, 
মেবেতি) যঃ বেপ্তি (জানাতি ) নঃ: দেহং (দেহধাভিমানং) ত্যন্কা। 

: পুনর্জন্ম (সংপারং) ন এতি (নৈৰ প্রাপ্পেেতি)[ কিন্তু ] মাম 

[ এব] এতি (প্রাপ্পোতি)॥ ৪ 



১৭২ . জীমত্তগবদ্গীতা! [ ৪র্থঃ অঃ 

.বীতরাগভয়ক্োধা মন্ময় মামুপাশ্রিতাঃ। 
' বহবো জ্ঞানতপণা পুতা মন্তীবমাঁগত1ঃ ॥ ১০ 

অনু 1 হে অঞ্জন ! আমার এইবপ [ স্বেচ্ছাঁপরিগৃহীত ] 

জন্ম এবং অলৌকিক [ধর্মপাঁলনরূপ ] কর্ম স্বরূপতঃ ( পরানুগ্রহার্থ 
ব্লিয়।) ধিনি জানেন, তিনি দেহাভিমান পরিত্য।গ পূর্বক পুন- 

রায় সংসার প্রপ্ত হন না; পরন্ত তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯ 

স্বমী ।-_এবংবিধানা মীশ্বরছন্মকর্মণাঁং জ্ঞানে ফলমাঁহ_ 
জ/ন্মাতভি ! স্বেচ্ছয়। কৃতং মম জন্ম, কণ্ম চ ধর্মপাঁপনরূপং দিব্য- 
মলৌকিকং তত্বতঃ পরান্ুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি, স দেহাভি- 

মানং ত্যক্ত1 পুনজ্জন্ম সংগারং ন এতি ন প্রাপ্মোতি, কিন্তু মামেব 

গ্রাপ্পেতি ॥ ৭ 

টিপ্পনী ।-_-ভগবানের অলৌকিক জম্ম ও কাঁধ্যাদির প্রকৃতি- 

পরিজ্ঞানদ্বার1 তাহাদের সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হইরা যায়; এইজন্যাই 

তাহারা বিহিত বিধানে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহাকেই 

একমাত্র শরণ্য ও পরমপ্রিগ্ম মনে করিয়া তাহাতেই চিত্ত সমর্পণ 

করিয়া থাকেন ; কলে তাহারা চরমে তাধাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৪ 

অন্বয়ঃ ( রাগঙয়ক্রোহীনাঃ ) 

মন্ময়।ঃ (মদে কচিত্তা:) মাম্ উপাশ্রিতাঃ ( সম্যগবলম্বমাণাঃ) জান 
তপপ] পৃতাঃ (শুদ্ধাঃ) বইবঃ | সহাত্সানঃ | মন্ডাবং (ম২সাধুজাম্) 

আগতাঃ (গ্রাধাঃ)॥ ১০ 

অনু. |_ বিষগাসক্তি, তন্ধ ও ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক 

মদদেকচিত্ত ও মতপরায়ণ হইয়া এবং জ্ঞনে ও তপস্তায় পবিভ্র 

হইয়া অনেক মহাত্ম। আমারই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০ 

স্বামী ।__বথং জন্মকন্মজ্ঞ|নেন ত্বৎপ্রাপ্তিঃ গ্তাদিত্যত আহ 



৪র্থঃ অঃ) চতুত্থাহধ্যায়ঃ। ১৭৩ 

বীতরাগেতি । অহং শুদ্ধসত্াবতারৈ; ধর্মপরিপাঁলনং করোমীতি 

মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীত। বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যন্তে 

চিন্তবিক্ষেপাভা বাশ্মন্ম্ মদেকচিত্ত। ভূত! মাষেবোপাশ্রিতাঃ সস্তে। 

মত্প্রসাদলভ্যং যদাতুজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিগাকহেতুঃ স্বধর্ণাঃ | 

তয়োর্ঘ ন্বৈকবন্ত/বঃ। তেন জ্ঞানতপস! পৃতাঃ শুদ্ধ! নিরস্তাইজ্ঞান- 
তৎকাধ্যমমূল(ঃ সস্তথো ম্চাবং মৎসাধুজ্যং গ্াপ্চা বহবঃ, ন ত্বধুনৈৰ 
প্রবৃত্তোহমং মদ্ভক্কিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং তান্যহং বেদ সর্ববাণীত্যা- 

দিন! বিদ্যাবিছ্বে[পা1ধি জ্য।ং তত্বংপদা ধা বীশ্বরজীবৌ প্রদর্য ঈশ্বরস্তয 

চবিগ্যাভ।বেন নিত্যশুদ্বত্বাজ্জীবস্ত চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানে নাজ্ঞান- 

নিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্ স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০ 

টিগ্ুনী ।_-আমি বিশুদ্ধচিত্তে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মপালন 
করিয়। থাকি । মিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধকে হৃদয় হইতে বিসর্জন 

দিয়! সর্ববতে।ভাবে আমাতেই চিত্ত সমর্পন করিয়। আমারই শরণগত 

হন, তার্শ মধুগণ আমার অন্ত গ্রতে আত্মজ্ঞান ও তপঃসম্পন্ন হইয়া 

শুদ্ধচিদ্ধ হন। বু বহু সাধু এইরূপ জ্ঞান ও তপঃসম্পন্ন হইয়। 

অদ্ঞানজাত মালিন্যহীনতী প্রযুক্ত আমার সাধুজ্য লাভ করিয়ান্জেন; 
অত এব এই মদ্ভভ্িবপ মোক্ষমার্ আধুনিক বলিনা মনে করিও না, 

ইহা! অনাদিক।ল হইতেই প্রচলিত আছে। ভগবান্ ৪র্থ অধ্যায়ের 

«ম ক্সোকে বলিয়।ছেন--“তান্িহং বেদ সর্ধ্বানি” অর্থাৎ সে সকলই 
মামি জ্ঞাত আছি । এক্ষণে “তৎ*এবং *ত্বং* পদার্থপ্রতিপা্ ঈশ্বর 

এবং জীবের বিভিন্নত1 প্রদর্শনে ইহাই প্রতিপাঁদন করিতেছেন 

যে, ঈশ্বর অবি্ভাহীনতা বশতঃ নিত্য শ্রদ্ধ এবং জীব ঈশ্বরান্গ গ্রহলব্ধ 

জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞান বিদুরিত হইলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া স্বতঃ চিনংশেবু 

দ্বারাই ঈশ্বরের সহিত এঁকাবূণ মোক্ষ£ুলী ভুকরেন ॥ ১০ 
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যে যথা মাং প্রপদ্যান্মে তাংস্তথৈব ভা: হমৃ। 
মম বক্ীনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ নর্ববশঃ ॥ ১১ 

অন্বযঃ |--হে পাথ! যে যথ((ঘেন গ্রক।রেণ সকাম তয়! 

নিফধামতয়া বা) মাং গ্রপদ্যত্তে (ভজস্তি) অহং তান্ তখৈব 

( তদপেক্ষি তফলদাঁনেনৈব ) ভজামি (অলগৃহ্বামি ) [যত] মনযাঃ 

সর্ববশঃ ( সর্ধপ্রকারৈঃ) দম [ এব] বজ্র (ভজনমার্গম্) অনুবর্তান্তে 

( অনুকুর্ধবস্তি) ॥ ১১ 

অনু ।--হে পার্থ! [ সকাম ভাবেই হউক, আর নিকষার্ 
ভাবেই হউক ] যাহাঁরা যে ভাবে আমার ভজনা করে, আমি 

[ তদনুরূপ ফলদানে ] তাহাদিগকে সেই ভাবেই অস্ুগ্রহ করি; 
কারণ মঙ্জষ্যগণ যাঠাই করুক না| কেন, সর্ধতোঁভাবে আমারঈ 
ভজনপখের অন্থবন্তী হইয়া থাকে । [সাক্ষাৎ তাঁহাঁরা অন্য দেব. 
দেবীর মারাধনা করিলেও আমারই আরাধন! কর] হয় ]॥ ১১ 

স্বামী ।--নগ্তর তহি কিং তধ্যপি বৈষম্যমন্তি, যম্মাদেবং 
স্বদদেকশরণ।ন।মেবাত্মভ।বং দদাসি, নান্তেষাং মকামানামিত্যত আহ 
যে ইতি । ঘথ। যেন প্রকাঁরেণ লকামতয়! নিষ্ষামত য় বা যে মাঁং 
ভজাস্ত,তানহং তখৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অন্ধগুহামি, ন 
তুষে সকাম! মাং বিহায় ইন্জ্ীদীণেব ভজন্তে ভাঁনহমুপেক্ষ ইতি 
মন্তব্যমূ। যতঃ পর্ববশঃ সর্ববপ্রকারৈরিজ্জাদিসেবক! অপি মনে বর্ঘ্ 
ভজনমাঁমন্তবর্তাস্তে ইন্দ্রাদিরপেণাপি মমিব সেব্যত্বাৎ ॥ ১১ 

টিপ্লনী ।--তবে কি তোমাঁতেও রাঁগঘেষরূপ বৈষম্য আছে 
ষ, তুমি জ্ঞান ও তপঃপ্রভাবে পবিভ্রহ্ছদয় নিফাঁম সাধুব্যক্তিকেই 

ক্ষ প্রদান কর, আর সক।ম ব্যক্তিগণ তোমার কৃপায় বঞ্চিত 
থাকিবে? ইহার উত্তর স্বরূপে এই ক্সোক বলিতেছেন,যিনি যে 
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কাঁজন্তঃ কন্দণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেন্তাঃ। 

ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ির্ভবতি কন্মজা ॥ ১২ 

ভ1বে--যেরূপ ফলাভিলাঁষে--যেরূপ গুয়োজনে আমার পরিচর্যা 

করে, আমি সেইরূপ ফলপ্রদানে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া 

থাকি। যিনি তত্বজিজ্ঞান্থু হইয়া যথোক্ত বিধানে আমার অ।রাধন। 

করিয়! থাকেন, আমি তাহাকে তত্বজ্ঞানরূপ ্ সূম্ৃতসাগরে অন্ভি- 

ফিক্ত করিয়া তাহার সংসার ভাগ বিদুরিত করি। যে জ্ঞানী 
মোক্ষাভিলাষে আমর শরগ লয়েন, আমি ত্হাকে মোক্ষরূথ 

দেবছুলভি সুধা পান করাইয়া তাঁহার পিপালা বিদুরিত করি। 
এমুন কি অন্ত দেবতাভক্তগণও আমার কৃপালাভে বঞ্চিত নহেন-- 

এতদর্থে বপিতেছেন-হে পার্থ! সমুদয় বর্াধিকারী মহুষ্যগণ 

সর্বাত্মা! বাস্থদেবব্ূপী আমর জ্ঞান-কর্মলক্ষণ ভজনমাগ সর্কতে।” 

ভাবে অনুঘরণ করে। মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসের বশবত্বী 

হইয়। উল্জ্রবরুণার্দি নানা দেবতার উপাসন1 করিলেও যিনি যে ভাবে 

য/হাই করুন না কেন, কাছ।রও সাধ্য নাই যে, আম।র সাঞ্নণ৭থ 

অতিক্রম করিয়া চলিতে পাঁরেন। মনুষ্য ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 

যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, সকল পথই পরমপুরুষস্বরূপ 
আমারই বিশ্বাস ও সার্বজনীন সাঁধনপদ্ধতির অন্তর্তৃত; অতএব 
মানবগণ ইন্দ্রাদি যে কোন দেবৃতাঁরই আরাধনা করুক ন! কেন, 
তাহাতে প্রকারাস্তরে আমারই আরাধন়। করা হয়। ক্রক্ষা্ডে 
দদ্াতিরিক্ত কিছুই নাই ॥ ১১ 

অন্বয়ঃ|-__কম্মণাং সিদ্ধিং ( কর্মকলং ) কাকন্তঃ ( অতি: 

লস্ত: ) [ প্রায়শঃ ] ইহ মাজসে লোকে দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন্) ) সন্জে 
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[ নতৃ মামেব ]হি (যতঃ) কন্মজা সিদ্ধিঃ ( কর্মাজং ফলং) ক্ষিপ্রং 

( শীদ্বং ) ভবতি ॥ ১২ 

অনু ।--কর্দফলকামী ব্যক্তিগণ ইহলোকে 'প্রার়শ: ইন্দাদি 

দেবগণের সেবা করিয়? থাকে [সাক্ষাৎ আমার নঙ্কে]; কারণ বর্ণা- 

জনিত ফল শীদ্রই লাভ হয় ॥ ১২ 

স্বামী ।-_তহি মোক্ষার্থমেৰ কিমিতি সর্ব তাং ন 
ভজস্তীত্যত আহ-_কাক্ষন্ত ইতি । কন্মণাং সিদ্ধিং কর্মফলং কাঁজ্ন্ত 

প্রীয়শঃ ইহ মনুষ্যলৌকে ইন্্াদিদেবতা এব যজযস্ত, ন তু 

সাক্ষান্মামেব। ভি য্ক্াঁৎ কর্্মজা সিদ্ধিঃ কম্মজং ফলং শীগ্রং ভবতি 

ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং দুশ্রাপত্বাজ জ্ঞানস্য ॥ ১২ 

টিপ্পনী ।-_-তুমি যখন রাগছ্েষবিহীন এবং পর্বতে সম: 
ভাঁবাপঞ্», অপিচ যে যাহ! যে ভাবে চায়, ভাহ! প্রদান করিয়। থাক, 

ভখন সকলে তোঁষ।র উপাপনা করে না কেন? তদুত্তরে কহিতেছেন-_ 

যাস্ার ফলাকাজিক্ষায় কন্মানুঠান করে এবং তদর্থে ইন্দ্রাদি দেবগণের 

আরাধন] করে,তাহার। অতি সত্ব বর্মশফল লাভ করিয়া থাকে; এই 

জন্য ব্বানবগণ ক্ষিপ্রফলদত] ইজ্জাদি দেবতার পুজা করিয়। থাকে । 

“মানুষে লোকে”এই কথ। বলিবার তাৎপধ্য এই যে, মন্গষ্যলোকেই 

সেই শা্সঙ্গত ব্যবহার প্রচলিত আছে । অন্য লোকে ব্ণাশ্রম- 

ধন্মীতীত কর্মের ফল সিদ্ধ হইয়া! থাকে । কম্মের ফলই সত্বর লাভ 

কর! যায, কিন্তু জ্ঞাননিত কৈবল্যরূপ ফল ত.দৃখ শীল্ললভ্য নহে; 

উহা! অতীব ছুলভ। মনুষ্যেরা যে সকল ফুলের লোভে অন্যান্য 

'্দ্বেবতার আরাধন] করে, মোক্ষধনের তুলনায় তৎ্সমুদয় অকিঞ্চিৎ, 

ব। ভোগবাসনাগ্রন্ত মানবগণ অতি শীপ্ত কাম্যফল প্রাপ্তির 
আশীছ্চ সদসদবিবেকহীন হইয়। অন্ত দেবতার সেবা করে। কিন্ত 
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. চাতুর্বব৭্যং ময়া স্থষ্টং গুণকর্্মবিভাগশঃ | 
' তস্ত কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্কর্তারমব্যরমূ ॥ ১৩ 

সংলারের অশেষ ছুঃখ দর্শনে বিকলহৃদয় গইয়1৷ দেই অনর্থকর কন্ম- 

জাল হইতে নিষ্কৃতিলাভ।র্থ বিবেকশিদ্দিষ্ট নিষ্ষাঁমকর্শের অনুষ্ঠান 

দ্বার। সর্ধবদেবের একেশ্বর-ম্বূপ আমার ভজন| কেহই করে না॥১২ 
অন্বয়ঃ '___ময়। গুণকর্্মবিভাগখঃ ( গুণানাং সত্বাদীনাং, 

কর্ম্মণাঞ্চ শমদমাদীনাং বিভাগৈঃ) চাতুর্বণ্যং (চত্বঃরো বর্ণ 
ব্রাঙ্গণ(দয়ঃ) সং) তত্ত কর্তারম্ অপি মাম্ অধ্যগমূ (আপক্তি- 

রাহত্যেন শ্রমরহিতং নাশাদিরহিতঞ্চ) অকর্ত/রম্ (এব) বিদ্ধি 

(জানাহি )॥ ১৩ 

অনু ।--আমি সত্ব।দি গুণ এবং কণ্মানুসারে বিভাগ করিয়া 

্রাঙ্মণাদি বর্ণচতুষ্টম সৃষ্টি করিয়াছি বটে, তখাপি তাহ।র কর্তা 
হইলেও অ।মাকে অব্যয় অর্থ(ৎ আনক্তিহীনতাবশতঃ শ্রমহীন ও 

নাণাদিহীন অকর্ত|! মনে করিও ॥ ১৩ 

স্বামী ।-_নম্থ কেচিৎ পকামতয়া প্রবর্তত্তে কেচিন্নিফাম- 

তয়েতি কর্ম বৈচিত্র্যং,তই কর্ত,ণাঁ্চ ত্রাঙ্গণাদীনা দুত্তমমধ্যমা দিবৈচিত্রযং 
কুর্ববতন্তব কথং বৈষম্যং নাস্তাত্যাশঙ্্যা হ-_চাতুর্বপ্যমিতি। চত্বরে 

বর্ণ! এবে ত চাতুর্বপ্যম্, ব্ব থে ষ্যঞ্প্রত্যমঃ | অয়মর্থঃ- সত্বগ্রধান। 

ব্র্গণান্তেষ।ং শমন্যাধীনি কন্মাণি, সত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্তিয়ান্তেষাং 

শৌর্যযুদ্ধাদীনি কন্মাণি, রঙ্স্তমঃ গ্রধান। বৈশ্থান্তেষ!ঞ্চ কৃষিবাশিজ্যা- 
দীনি কর্মাণি, তমঃপ্রধাঁনাঃ শৃদ্রান্তেষ।ধচ ভ্রৈবর্ণিকশুশষণাদীনি 
কম্ম।ণীত্যেবং গুশানাং কর্ধণাঞ্চ বিভ।গৈশ্চাতুর্ব্ন্যং মসৈব হ্ষ্টর্ম 
সত্যং, তথাপ্যেবং, তশ্য কর্তারমপি ফলতোইকর্তারমেব মাং ঝি 

তত্র হেতুরব্যয়মূ, মাঁণকিরাহিত্যেন অমরহি তং নাশাদিরহিওম। ১ 
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ন মাং কন্মীণি লিম্পন্তি ন মে কন্দ্রফলে স্পৃহা । 

ইতি মাং যোহভিজানাতি কণ্মরভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ 

অন্থণঃ |-_কর্দাণি (বিশ্বস্থষ্ট্যাদীনি)ম।ংন লিম্পন্তি (আসক্জং 

কুর্ববস্তি ) কর্মকলে মে (মম )স্পৃহা (অভিলাষঃ) ন [অস্তি] 

ইতি (এবং) যঃ মীম্ অভিজানাঁতি,সঃ [অপি]কন্মাভিঃ ন বধ্যতে ॥১৪ 

অনু ।_ ্ষ্ট্যাণি কর্্মসমৃহ আঁমাকে লিপু করিতে পারে না, 

কর্মফলে আমার আকাজ্ষ! নাই। এইরূপে আমাকে যিনি জানিতে 

পারেন, তিনিও কর্দে আবদ্ধ হন ন|॥ ১৪ 

স্বামী ।-_তদেব দশয়।হ-ন মামিতি। কর্মাণি বিশ্ব 

সুষ্ট্য।দীন্পি মাং ন লিম্পন্তি আপক্তং ন কুর্বন্তি, নিরহস্কা রত্বাঁদাপ্র- 

কাঁমত্বেন মম কন্মরকলে স্পৃহীভাবাচ্চ মাং ণলিম্পন্তীতি। কিং 

বক্তবাং যতঃ কন্মফলে স্পৃঠার।হিত্যেন মাং যে।ইভিজ।ন।তি, 

সোহুপি কশ্মভির্ন বধ্যতে, মম নিলেপকারণং নিরহঙ্কারত্বনিম্পৃহ- 
স্বাদিকং জাঁনতন্তস্প্যহস্কীরাদিশৈথিল্যাৎ, ॥ ১৪ 

টিপ্লনী 1 যদিও গুণ এবং কন্।জুসারে আমি ক্রাহ্ষণাদি 
চাতুর্ববখ্যের হুষ্ট্ি করিয়।ছি বটে, কিন্তু তঙ্জন্ত আমারই উপর কর্তৃ- 

ত্বের এবং কত্তৃত্বনিত ফলের আরোপ করিতে পাঁর না, কারণ 

আমি অহঙ্ক।র ও আসক্তিবিহীন ; সুতরাং বর্তৃত্বাভিমান ন। থাকায় 

আমাতে কোন কম্মেরই কতৃত্ব আরোপিত হইতে পারে না। আমি 

নির্ব্বিকার ও নিপিপ্ত ; অতএব কন্তা হইলেও আমি শকর্তা! এবং 
হর্টের মূল হইলেও আমি নিঃসঙ্গ । এই কারণেই ভগবান্ বলিতে- 
ছেন--যে ব্যক্তি আমার এই ভব সম্যক্রূপ অবগত হইয়াছেন, 

তাহারও কর্মমবন্ধন থাকে ন।। কারণ, তিনিও অংস্কার ও স্পৃহা শৃগ্ত 
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এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পুর্ববৈরপি যুযুক্ষুৃভিঃ | 
কুরু কর্মৈব তন্মাত্বং পুর্বৈবঃ পূর্ববতরং কৃতম্ ॥১৫ 

হওয়ায় জন্মমরণরূপ নংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাঁভ করেন। আমার 
্ব্নীপ উপলব্ধি করার তহারও আত্মজ্ঞান জন্মে এবং আত্মজ্ঞানের 
ফলম্বরূপ মুক্তি তাহার করতলমস্থ হইরা থাঁকে ॥ ১৩1১৪ 

অন্বধ2 |-পূর্বৈঃ (জনকাদিভিঃ) মুমুক্ষুভিং আপি এবং 
জ্ঞাত্বা | সত্বশ্দধ্যর্থং ] কর্ম কৃতম্ ( অনুষ্ঠিতং ) তম্মৎ ত্বং পূর্ব 

পূর্ববতরং [ যুগান্তরেঘপি ] কৃতং কম্ম এব কুরু ॥১৫ 

অনু ।__জনকাদি পূর্বতন মুমুক্ষগণ আমাকে এইরূপ 

জনিয়। [ সত্বস্তদ্ধার্থ ] কর্্দ করিয়া গিয়াছেন; অতএব তুমিও 
পূর্বব্তী মহাজনগণের পূর্ব পূর্ব যুগের অনুষ্ঠিত কর্মই কর ॥ ১৫ 

স্বমী |-__যে ধথ। মামিত্যাদি চতুর্ভিঃ ক্লোকৈঃ প্রাসঙ্জিক- 

মীশ্বরস্ত বৈষম।ং পরিস্ৃত্য পূর্বেরাক্তমেব কম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতু- 

ম্ুম্মারয়তি--এবমিতি। আুহঙ্কারাদিরাহিত্যেন ক তং কর্ম বন্ধক 

ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত! পূর্বৈজ্জনকাদিভিরপি মুমূক্ষুৃতিঃ সত্বশুদধ্যর্থং 

পূর্ববতরং যুগান্তরেঘপি রুতং, তম্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্ধৈব কুরু ॥১৫ 

টিপ্লনী ।-_এইরূপ অবগত হইয়া যঘাতি, নহুষ, যছু প্রভৃতি 

রাজগণ এবং তংপুর্ববেও জনকাদি মুমুক্ষু মহোদয়গণ কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাহাদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া তোমারও 

কর্মসন্বন্ধে ওদাঁদীন্ত অবলম্বন পূর্বক নিক্ষিয় ও নিফাম থাকা 

অথবা ম্যান গ্রহণ কর। কদাচ উচিত নহে। অতত্ববিদের। চিত 

শুদ্ধির নিমিত্ত এবং তত্ববিদ্গণ লোকহিতার্থ কন্মানুষ্ঠান কনে 

ইহা যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়া হুর প্রথম হইজে চ'লিয়। 



১৮২ শ্রীমস্তগবদগীত| । [ €র্থ: অঃ 

দেখেন অর্থাৎ ইহ! বন্ধক নহে বলিয়া] ইহ1 কণ্মই নয় মনে করেন 

এবং অকণ্মে কর্ম দেখেন অর্থাৎ বিহিত কর্মের অনাচরণে প্রত্যবায় 

জন্মে বলিয়া ইহা বন্ধনের কারণ মনে করেন, মনুষা মদ্যে তিনি 

যোগী এবং তিনি সর্ধবকর্মের অনুষ্ঠাত। ॥১৮ 

স্বামী ।--তদেবং কর্মাদী নাঁং দুর্বিবিজ্ঞের তব দর্শয়ন্ন(হ_-কর্ধ- 

ণাতি। পরমেশ্বররাধনলক্ষণে কর্ম্মণি কন্মবিষয়ে অকন্ম কর্মেদং ন 

ভবতীতি ধঃ পশ্তেত্বস্ত জ্ঞানহেতু-ত্বন বন্ধকত্বাভাবাৎ; অবকর্ত্মণি চ 
বিহিতাকরণে কম্ম যঃ পশ্যেৎ তশ্য প্রত্যবায়োৎপাদ্কত্তেন বদ্ধহেতু- 

ত্বাৎ্; মন্গযোষু কন্ম কুর্ববাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্বা- 

চ্ছেওষ্টঃ | সংস্োতি,স যুক্তো যেগী, তেন কর্ণ জ্ঞ।নযোগাবাপ্তেঃ। 
স এব কুৎন্সকন্শ্বকর্ত। চ; সর্বতঃ মংপ্রতোদকস্থানীয়ে চ তম্মিন্ 

কন্মণি সর্ববকর্্মফলানামন্তর্ত|বাঁৎ। তদেবমারুরুক্ষোঃ কম্মযোগা ধি- 

কারাবস্থাধাং *ন বন্মণাঁমনারভ্ভাৎ” ইত্যাদিনোক্ত এব কম্মযোগঃ 

»্টাকৃতস্ততগ্রপঞ্চপত্বাচ্চাস্ত প্রকরণস্ত ন পৌনকুক্ত্যদোষঃ, অনে- 

নৈৰ যোগারঢাবস্থায়াং “্যস্তাত্সরতিরেব স্য।ৎ” ইত্যািনা যঃ কর্ম- 

নুমোগ উক্তশুম্ত।প্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ কতে। বেদিতব্ঃ ; ষদ্রারুরুক্ষোরপি 

কম্ম বন্ধকং ন ভবতি, তন বঢস্ত কুতো বন্ধকং স্য।দিত্যত্রাশি শ্লেরকো 

যুজ্যতে | যছ্ব। কম্মণি দ্েহেক্জিয়া দিব্যাঁপারে বর্তমানেহপ্যাত্মনে। 
দেহাদিব্যতিরেকান্থ ভবেন অকন্ম ্বাভাবিকং নৈষ্বর্শ্যমেব যঃ পশ্ঠেৎ, 

তথা অবম্মণি চজ্ঞানরহিতে ছুঃখবুদ্ধ)া কম্মণাঁং ত্যাগে কন্ম যঃ 

পণ্ঠেৎ্, তশ্ত প্রযত্সাধ্যত্তেন ম্থ্যি।চারত্বাৎ। তছুক্তং “কশ্মেন্িগাণি 

সংযমা” ইত্য।দিনা। য এবভুতঃ সতু সর্ষেযু মষ্যেষু বুদ্ধিমান্ 

পণডতঃ, তত্র হেতুর্যতঃ কৃত্মানি সর্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্ত।নি 

আহারাদীনি কম্মাণি কুর্ধন্নপি স যুক্ত এব অকর্তী ত্জ্ঞানেন সমা- 
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খিস্থ এবেত্যর্থঃ | অনেনৈব জ্ঞানিনঃ ম্বভ|বাদাপন্নং কলগ্ ভক্ষণা- 
দিকং ন দোষায়, অজ্ঞন্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকম্মণেইপি 

তত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম॥ ১৮ 

টিপ্পনী |-___কর্শ, বিকশ্মা ও অকর্মে ছুজ্জেয়তাঁর উল্লেখ 

করিয়া এক্ষণে তাহ| পরিস্ফ,ট করিতেছেন । পরমেশ্বরের আরাধন! 

রূপ কম্মবিষয়েও ধিনি অকর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের 

হেতুভূত, সথতরাং বন্ধনের কারণ নহে জানিয়া ভগবদারাঁধনা রূপ 

কণ্পকে ধিনি কশ্ম বলিরা বোধ করেন না এবং শাগ্ববিহিত কর্মের 

অননুষ্ঠানরূপ অকন্মেও যিনি কম্মদর্শন করেন অর্থাৎ তাহ! 

প্রত্যবায়জনক, স্থৃতরাঁং বন্ধনের হেতুভূত-বলিয়া বিহিত কর্মের 

অপরিপালনরূপ অকর্মও যিনি কর্মনরূপে অবলম্বন করেন, যাঁবতীয় 

কর্মানুষ্টানক'রীর মধ্যে তিনিই বুদ্ধিম/ন্; তীঁহারই বুদ্ধ প্রকূত, 

প্রস্ত(বে ব্যবপায়াত্মিকা, এইজন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ । তাদৃশ ব্যক্তির 
শরেষ্ঠতা প্রতিপা্দনীর্থ বলিতেছেন--তিনিই যোগী, ক।রণ উল্লিখিত 

বুদ্ধিসহকারে কন্মানুষ্টানদ্বারা তিনি জ্ঞানঘেগের অধিকারী 

হইক়াছেন। যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠানজনিত ফল তাহার সর্হতঃ 

সংপ্রতোদকস্থাণীয় কন্মফলের অন্তশিবিষ্ট। স্থতরাঁং তিনিই সর্ব 

কম্মের অনুষ্ঠাতা। ইতঃপূর্বেব“ন কন্মণামনারস্ত।ৎ*(৩ম ৪র্থ) ইত্য। দি 

বাক্যে কর্মযোগের অধিকাঁরিব্যবস্থায় জ্ঞ/নভূমিতে আরোহংণাভি- 

ল।যী ব্যক্তিগণের জন্ত ঘে কন্মযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এক্ষণে 
তাহা বিশদীকৃত হইল । পূর্ব যে “যস্থাত্মরতিরেব স্ত/1ৎ১) ৩1১৭) 

ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানভূমিকা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে কর্মহীনত। 
উপদিষ্ট হইয়াছে, এই স্জেরকে তাহারও তাৎপর্যয স্পষ্ট করিয়া ক। 

হইল। যখন জ্ঞানভূমিকাসমারোহণাভিলাষী ব্যক্তির পঙ্গে কর্ম 



১৮৪ মন্তগবদ্গীতা । [ ৪র্থঃ অঃ 

যস্ত সর্বেব সমারস্তাঃ কামদঙ্কল্পবর্জিিতাঃ | 
জ্ঞান গ্রিদপ্ধকন্মীণং তমাঁহুঃ পণ্ডিত বুধাঃ ॥১৯ 

বন্ধনন্বরূপ হয় না, তখন উক্ত ভূমিকায় সমারূঢ ব্যক্তির পক্ষে বন্ম 

যে বন্ধক হয় না, ইহ! বলাই বাহুল্য মাত্র; অতএব সেই ফ্জোকের 

সহিত এই শ্সোকের সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে । অতঃপর এই 
শ্লোকের ব্যাখ্যান্তর উত্থাপিত হইতেছে-_€দহেন্দ্িয়াদি ব্যাপাররূপ 

কশ্ধে নিয়ত বর্তমান থকিলেও আত্ম। দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র; এই 

বিশ্বাসের বশে ধিনি ম্বভাবতঃ ক্রিগ্ধাহীন আঁত্মায় অকশ্শ অবলোকন 

করেন এবং জ্ঞানবলে ত্যাগ না করিয়া কেবল কম্মের অশেষ র্লেশ 

দর্শনে কম্মত্যাগরূপ অকম্ম প্রধত্জসনাধ্য সুতরাং মিথ্যাচার বোধে 

যিনি তাহাতে কম্মহ দেখেন, (তিনিই পণ্ডিত। “কম্মেক্িয়।ণি 

নংঘম্য” (৩।৮) ইত/1দ ক্লেকে অবশ্তকর্তব্য কম্মকরণের যে ব্যবস্থা 

আছে তাহ! এবং তাহার অকরণে যে প্রত্যবাঁয় সম্ভাবিত, তাহা 

মনে করিয়া ধিনি কন্মকে বন্ধণস্বরূপ মনে করেনঃ তিনিই মন্ুষা 

মধ্যে বুদ্ধিমান; করণ যদৃচ্ছাঁলব সর্ধবিধ আহার-বিহারাঁদি 

করিলেও হার আত্মার অকর্তৃত্ব-জ্ানহেতু তিনি সম।ধিস্থ যোগীর 
তুল্য । এতদ্বারা বিকর্ষ্বের তত্বও উক্ত হইল। যেহেতু জ্ঞানীর স্বপনং 
আগত কলগ্তক্ষণাদিরূপ শান্ত্রনিধিদ্ধ বিকর্মও দোষাবহ নছে; 

কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির অন্থুবাঁগবলে তদনুষ্ঠ!ন দে'ষাবহ হইয়। থাকে ॥১৮ 

অন্বযূঃ |-__যস্ত পর্বে সমারস্তাঃ (কন্ম।ণি) কামণস্বল্প বর্জিত: 
( বিষয়সন্বক্পশূন্তাঃ ) বুধাঃ ( বিবেকিনঃ ) জ্ঞানাগরিদগ্ধ কম্মাণং 

( জ্ঞানাগ্রিনা দগ্ধান অকর্্মতাং নীভানি কর্মাণি যন্ত তং) 
তং পর্তিতম্ আহঃ ( বস্তি ) ॥ ১৯ 



৪র্থঃ অঃ] চতুর্থোহধ্যায়:। ১৮৫ 

অনু |--ধাহার সমুদয় বর্দদফল কামনাহীন, বুধগণ 
ত্তাহাকেই পণ্ডিত বলেন; তাহার জ্ঞানরূপ অগ্রিদ্ধারা সমুদয় 
কর্মই দগ্ধ হয় অর্থাৎ অকর্্মরূপে পরিণত হইয়া থাঁকে ॥ ১৯ 

স্বামী ।-__কর্্মগ্যকর্্ম ঘঃ পশ্টেদিত্যনেন শ্রত্যর্থার্থাপত্তিভ্যাং 

যদুক্তমর্থদ্বয়ংতদেব স্পষ্টয়তি-_যস্তেতি পঞ্চভিঃ ৷ সম্যগারভ্ন্ত ইতি 

সমারস্ভাঃ কর্শমাণি,কাঁম্যত ইতি কাঁমঃ ফলং, তংসঙ্কল্লেন বজ্জিতা যস্ত 

ভবস্তি, তং পণ্ডিতম।হুঃ; তত্র হেতৃর্যত*ৈঃ সমারভৈঃ শুদ্ধচিত্তে 

সতি জাত্েন জ্ঞানাগ্রিন দগ্ধীনি অকর্মতাং নীতানি কন্মাণি যন্য 

হম্ আব্ঢাবস্থায়াং তু কামঃ ফলতেতৃবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কর্তৃব্য- 

মিতি কর্তব্যবিষয়ঃ সঙ্ল্পস্তাভ্যাং বজ্জিতঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ১৭ 

টিপ্পনী | --“বর্ণ/ কর্ম যঃ পে” ইত্যাদি খ্রোকে শ্রত্যর্থ 
এবং অর্থাপত্তি, * এই ছুইটিই 'পরতিপাদিত হইল । অধুনা পাচা 
লোকে তাই স্পষ্টারুত হইতেছে । যাহা সম্যকৃরূপে আরব্ধ হয়, 

তাঙ্াই স্মারস্ত অর্থাৎ কম্ম; যাহার কর্মমসমুদয় ফল'কাজ্ষা ও ফল- 

সঙ্কল্পবিহীন, তাহাকেই পণ্ডিত বলা যায়; কারণ তাদুশ সম।রস্ত 
পহকারে শুদ্ধচিত্ব হইলে তৎসঞ্জাত জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়া 
তীয় টিটি অকণ্মে পরিণত হয়। ফলহেতুরূপ বিষয়কে অর্থাৎ 

নি বিলক্ষণ স্কুলকায়” ৫ সি ্ ি রঃ য়ে পি 

উত্ধমরূপে ভোজন করেন, ইহা অর্থদ্ধারাই আঁপন। আপনি গ্রতীত 
সয় ; কারণ রাত্রিকালে ভোজন না করিলে, তিনি কখনও স্থুলকু 
হইতে পারিত্েন না। ধজ্দত্তের বাতিভোজনবপ অর্থে 
কল্পীন। তদ'য় দেহের স্থুলতাছারাই স্থচিত হইতেছে) অতএব 

দৃশ ঈশ্থলে তদীয় স্থলতার জ্ঞানই “অর্থাগভি? প্রমাণ । 



১৮৬ শ্রীমন্তগবদগীত। | [ ৪র্থঃ অং 

ত্যজ্ঞা কন্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্ডো নিরাশ্রয়ঃ | 
 কর্ম্ণ্যভি প্রবৃত্ভোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০ 

কর্মফলকেই কাম বলে; তল্পভার্থ কর্তব্য।কর্তব্য বিচাররূপ 
ব্ষিয়কে সঙ্বল্প বলে। জ্ঞানমার্গে সমারঢ় ব্যক্তির কাম ব| সন্ধ্প 

কিছুই থাকে ন!। অবশিষ্ট ভাগ স্পষ্টার্থ ॥ ১৯ 

অন্য়ঃ __-কর্মফলাঁসন্গং ( কর্মণি তৎফলে চ আসক্তিং) 

ত্/ক্ঞ। নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃথ্ব: )[ অত এব ] 

নিরাশ্রয়ঃ ( যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়র তি: ) সঃ কর্মণি অভি প্রবুত্ঃ 

অপি কিঞ্চিদেব ন করোতি ॥ ২০ 

অনু ।--কর্ম এবং তৎফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া 

আত্মানন্দে পরিতৃপ্ত এবং যোগক্ষেমার্থ অবলম্বন-বিরহিত হইয়' 

ভিনি কম্মে সর্বদা প্রবৃত্ত থাকিলেও কিছুই করেন না ॥ ২০ 

স্বামী |-_কিঞ্চ ত্যক্তেতি। কর্্মণি ততৎফলে চাসক্তিং 

ত্যক্ত। নিত্যেন নিতা;নন্দেন তৃত% অত এৰ যোগক্ষেমার্থ- 

মাজয়ণীয়রঠিতঃ, এবস্তে। ষঃ স ম্বাভ।বিকে বিহিতে বা কর্্মণি 
অভিতঃ প্রবুত্তোৎপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি, তশ্ঠ কর্ণ 

অকর্মতামাঁপগ্ভত ইত্যর্থ: ॥ ২০ 

টিপ্পনী ।-- আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানা গ্রিদ্বারা অপ্রারব্ধ 
ফল যে কম, তাহার দাঁহ হইতে পারে এবং ভবিষ্যৎ কর্থবের9 
পুনরুৎপাদ না হইতে পারে, কিন্তু যখন জ্ঞানের উৎপত্তি 
হইতেছে, তখন যে কন্ম করা হক, তাহ] ত প্রাক্তীনও নহে এবং 

ভাবী নহে, তাহার. ফল হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিতে- 
ছেন যে, ভথাবিধ পরমার্থদশশী মহাঁত্সগণ কর্মে কর্তত্বাভিমান 



৪র্থঃ অঃ] তুধোইধায়ঃ। ১৮৭ 

নিরাশীর্যতচিভাঁত্বা ত্যক্তসর্ববপরি গ্রহঃ | 
শারীরং কেবলং কর্্দ কুর্বন্নাপ্ধোতি কিন্বিষম্ ।২১ 

এবং তৎফলে ভোগাভিলাষ পরিত্য।গ করিয়। থাঁকেন, যেহেতু 

তীঁহারা সম্যক্দশাী। তাহারা জানেন যে, আত্ম! কর্তা নহেন, 

ভোক্তাও নহেন; এইরূপ অকর্তৃভোক্ত আত্জ্ঞানদ্বার। তাহার! 
কম্ম এবং তৎ্ফলে কর্তৃত্ব ও ভোগাভিলাঁষ পরিত্যাগ করিয় 

নিরাঁকাজ্ষ এবং দেহেন্টিয়ার্দিতে অভিমানশন্য ভইয়া থ।কেন। 

ঈদৃশ জীবন্ুক্ত ব্যক্তি ব্যুখান অবস্থায়ও ( সমাধ্যবস্থার ত কথাই 
নাই) প্রার্ধ কর্মবশে লোকদুষ্টিতে কর্মকর্তী বলিয়। প্রতীত 
হইলেও নিজ-দুট্টিতে তিনি কিছুই ধরেন না ॥ ২৭ 

অন্বয়ঃ |-নিরাশীঃ (নিষ্ষামঃ) যতচিত্তাত্বা (ঘততং নিয় তং 

চিত্তম্ আত্ম। শরীরঞ্চ যন্ট তাদৃশঃ) ত্যক্তসর্ধব-পরিগ্রহঃ ( পর্বববিধ- 

পরিগ্রহশূন্থঃ ) শারীরং ( শরীরমাত্রির্ববত্ধ্যং) কেবনং ( কর্তৃত্বাভি- 
নিবেখরহিতং) বন্ম কুর্ববন্ [অপি] কিন্ধিষং (বন্ধনং)ন আপ্মোতি ॥২১ 

অনু ।-__নিষ্কাম, সংযতচিত্ত। সংযত-দেহ, সর্বববিধ প্ররি- 

গ্রহত্যাগী ব্যক্তি কর্তৃত্বাভিনিবেশশুন্য দৈহিক কর্মমাত্র করিগ্না€ 

সংপার-বন্ধন প্রঃপ্ত হন নাঁ॥ ২১ 

স্বামী ।-_কিঞ্ নিরাশীরিতি। নির্গত আশিষঃ কাঁম। 
যম্াংও ষতং নিয় তং চিত্তমাত্ম! শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্তা: সর্ব পাঁরগ্রহা 

যেন সঃ শারীরং শরীরমাত্রনির্বপ্ক্যং কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং ক 

কুর্বক্নপি কিল্বিষং বন্ধনং ন প্রাপ্পোতি, যোগাক্ঢপক্ষে শরীরনির্বত- 

মাত্রোপযোগি স্বাভাঁবিকং ভিক্ষাটনাঁদি কর্ন কুর্ববন্নপি 171দযং 

বিহিত।করণনিমিতরদোষং ন প্রাপ্তি ॥ ২১ 



১৮৮ আমস্তগবদগাত। । [ ৪র্থ: অং 

যদৃচ্ছালাভসন্তষ্টো ছন্দ'তীতো রিমসরঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃতাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ 

টিগ্ননী ।-_-পরমার্থদর্শীর চিত্তবিক্ষেপকর জ্যোতিষ্টোমাদি 

কর্ম্মবিশেষও যখন সম্যক জ্ঞানবশতঃ ফলজনক হয় না, তখন 

শরীরধ।রণার্থ ভিক্ষা-ভ্রমণ প্রভৃতি কার্য যে বন্ধনতেতু নহে, তা 

বলাই বৃথা । নিষ্ষাম ও সংযতচিত্ত পরমার্থদরশ, দেতেন্রিমাদি 

নিগৃহীত করিয়া সমস্ত ভোগোঁকরণ পরিত্যাগ করেন। কেবল 

প্রারব্ধকর্্মবশে শরীরধ।রণ।৫ঘ ভিক্ষান্ুমণ ও ভিক্ষালন্ধ কৌপীন ও 
কম্থাদির গ্রহণরূপ কর্ম পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিছারা 'আচরণ করিয়াও 

কর্তৃত্বাভিমান-শূন্ততাবশ রঃ ধর্শপন্মের ফলভূত অনিষ্টজনক সংসার 

প্রাপ্ত হন না। পাঁপকর্শের ন্যায় ুণ্যকর্টেরও ফলভোঁগ করিতে 

হয় বলিয়া যোগিগণ পুণ্যকেও হেয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । 

কেহ কেহ বলেন “শারীরং” পদটী কর্ম্মপদ্র বিশেষণ, তাহার অর্থ 

শরীর দ্বারা করণীয়; এই অর্থ সঙ্গত নহে, তাহা! হইলে শরীর 

পদটা' ব্যর্থ হয়; যেহেতু কমর শরীরদ্বারাই করণীয়, অন্যথা সম্ভব হয় 
না। যদি বল মানসিক প্রভৃতি কর্ম9 আছে, তদ্যাবর্তনার্থ শারীর 

কম্ম এই গ্রহণ করিতে হয়,অদ্বএব অর্থ দঈ্াড়াইল যে, শারীরিক 

বিহিত কর্ম করিয়া! পাপপ্রাপ্ত হন না। ঈদৃশ নিষেধ নিরর্থক,বিহিত 
কর্ম করিয়া পাপ হয়, ইহ! কোনও শান্ত লিখিত হয় নাই। আর 

যদি কর্ম্মপদে বিঠ্তি প্রতিষিদ্ধ সাধারণ কন্মই গ্রহণ কন্পা যায়+তথ।পি 

দোষ অপরিহাধ্য ; কারণ প্রতিযিদ্ধ কর্ম করিয়াও পাঁপ হয় না,ইহ] 

অত্যন্তই শাঙ্্রবিরুদ্ধ , অতএব “শারীরং” ইহার অর্থ শরীরধ।রণার্থ 

তিক্ষাটন প্রভৃতি । (ভাষ্যে ইহাঁর বিস্তৃত ব্য।খ্য। আছে )॥ ২১ 



৪র্থঃ অঃ] চতুর্থাহধ্যায়ঃ | ১৮৯ 

অন্বয়ঃ ।--যদৃচ্ছালাভসম্তষ্টঃ ( অপ্রার্থিতলাঁভেন সন্তুষ্ট; ) 
ন্বাতীতঃ ( শীতোষ্ণদিতিনিবিকারঃ ) বিমৎপরঃ (নির্্ধৈরঃ) 

[ যদৃচ্ছ।ল।ভস্ত।পি ] পিছ্ধৌ অসিদ্ধৌ৷ চ সথঃ (হর্ষবিষদরহিতঃ ) 

[য এবভ্তঃ সঃ] [কর্ম] কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ( কর্মবন্ধং 

নাপ্সোতি )॥ ২২ 

অনু |-__ঘিনি যদৃচ্ছালাতে সম্্। শীতোষ্াদি ছন্বধিষু, 
বৈরহীন এবং এ যদৃচ্ছ।লাভবিষদ্জেও পিদ্ধি বা অপিদ্ধিতে সমভ।বা- 
পন্ন, তিনি কম্ম করিয়াও কর্মফলে আবদ্ধ হন ন1॥ ২১ 

স্বামী ।-_কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি। অ প্রার্থিতোপস্থিতো 

লাডো যদৃচ্ছালা ভন্তেন সন্থষ্ট, ছন্থানি শীতোষ্াদীন্যতোহকিক্রাস্ত- 

স্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎ্লরো নির্বৈরঃ, যদৃচ্ছালী৬স্তাপি গিদ্ধা- 
বসিদ্ধৌ চ সমো হর্বিষ।দরহিতঃ, যঃ এবস্ততঃ স পূর্বে ত্বরভূমি- 

কযে্থাযথং বিহিত স্বাভাবিকং বা কন্ম কৃত্বাপি বন্ধং ৭ 

প্রাপ্নোতি ॥ ২২ 

টিপ্রবী | __সর্বপরিগ্রহত্যাগী যতির পক্ষে শরীরধাকণার্থ 
কম্ম নিষিদ্ধ নহে, ইহা! প্রতিপাদ্ন করা হইল। কিন্কু অন্নাচ্ছািন 

ব্যতিরেকে শরীরধারণ অপভ্তব, অতএব স্বচেষ্টায় ভিক্ষাদিদ্বারা 

অন্ধ সম্পাদন করিতে হইবে; তাঁহার নিয়ম বলিতেছেন )--শান্রনু- 

মোদিত প্রবত্বাভাব 'যদৃচ্ছা” ; যতিগণণযদৃচ্ছায় যাহ! লাভ কর ঘংয়, 

তত্থারাই সন্তষ্ট এবং প্রার্থন। না করার জন্য যদি শীতাদিনিবারক 

কন্থ।প্রভৃতি লাভ কর। না যায়, তজ্জন্য চেষ্ট(পরিশূন্ত হইয়া 
অবস্থান কগিবেন, কেন না ধতি দ্বন্থসহিষু হইবেন ! শাস্ে আছে, 
অযাচিত ভাবে সঙ্ধল্লাদি ব্যতিরেকে যদৃচ্ছায় ভিক্ষা করিবে। গুণ 

দিগকে উৎপাতাদিঘ।র। ভীত করিয়া শাস্ত্রীয় উপদেশ দানদ্বার। এবং 



১৯০ শমন্তগবদ্গীতা। [ ৪র্থ: অঃ 

'গতসঙ্গস্য মুক্তস্থ জ্বানাবস্থিতচেতসঃ | 

যজ্জায়াচরতঃ কর্ম সম গ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩ 

নিমিত দরশাইয়া ভি) করিবেন না। ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ 

প্রভৃতি চেষ্টায় দোষ নাই। তাহাদের গ্রহণীয় বস্তর কথাও শাস্ত্রে 
দেখিতে পাওয়া যায়, ধখ।-_-কৌপীনযুগল এবং শীতনিবারণার্থ কস্থা 
ও পাদুকা গ্রহণ কগিবেন, অন্ত বস্ত্র গ্রহণ করিবেন ন|। সমাধি 

অবস্থায় তাহাদের শীতে।ষাঁদির অনুভবই থাকে না। বুখান 
অবস্থয় শীতোফাদি ছন্দবতৃক' আক্রান্ত ও অভিভূত হইয়াও তাহ।রা 
কব হন না, আত্ম! পরঘানন্দ অদ্বিতীয় অকর্ত। অভোক্তা, অতএব 
ছুঃখই বা কাহার? ছুঃখভোক্তাই বা কে? ঈদৃশ জ্ঞনদার 
তাহারা! শীতোষ্াদি ছন্দ অতিক্রন করিয়া থাকেন। নিজের 
অলাভে এবং পরের লাভে তাহারা মাত্পধ্য পোষণ করেন না। 

অথব! যদৃচ্ছায় লাভে আনন্দিত ও অপাঁতে বিষগ্র হন না। তাহার। 
শরীররক্ষার্থ ঈশ্ববার্পণ-বুদ্ধিদ্বারা কর্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত 
টি না| ২২ 

| অন্থয়ঃ |-_গতদঙ্গশ্ত (নিক্ষামস্ত) [ রাগছেষাদিভি:] 

মুক্তন্ত জ্ঞানাবা্থতচেতপঃ বজ্ঞায় ( পরমেশ্বরারাধনার্থং ) বর্ষ 

আচর্*ঃ ( অন্তিষ্ঠতঃ)[ সঃ] লমগ্রং (নবাপনং) কশ্ম প্র্বি- 
শীয়তে (অকর্মাভ[বখাঁপগ্যতে )॥ ২৩ 

অনু |-_নিফাম, রাঁগ|ছেষাদিমুক্ত, জ্ঞানে অবস্থি চিত্ত 
এবং *রমেশ্বরারাধনার্থ কম্মানুষ্টানকাঁরী সাধুর বাঁধন সমেত সমুদয় 
বশ্ম বিলয়প্রাঞথু হয় অর্থাৎ অকন্ম হইম্ব] যায় ॥ ২৩ 

স্বামী । _কিঞ্চ গতেতি। গত্সঙ্গশ্য নি্ষামণ্য রাগঘেষা- 



৪র্থঃ অঃ] চতুর্থ গ্যায়ঃ | ১৯১ 

রঙ্গা্পণং ব্রহ্মহবিব্রক্গাগৌ ত্রহ্মণা হুত*। 
ব্রক্মোব তেন গন্ভব্যং ব্রহ্মকর্্মদমাধিনা 7২৪ 

দিভিমূক্তল্ত জানেহবস্থিতং চেতে। যন্ত, যজ্ঞায় পরমেশ্বরা- 
রাঁধনার্থং কর্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাঁসনং কর্ম প্রবিলীয়তে 
অকম্মভাঁবমাপছ্ভতে, আবঢ্যোগপক্ষে যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং কর্ম 

কুর্ববত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ 

টিপ্পনী ।-_পূর্ধ পুর্ব গ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ববপরি- 
গ্রহত্যাগী বদৃচ্ছালাভে সন্তষ্ট যোগী, ভিক্ষাটন প্রতৃতি কর্ম 

করিয়াও বন্ধ প্রাপ্ত হন না। তাহা হইলে গৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞ জনক 

গতি রাঁজধিগণের যজ্ঞা্দি বম্ম বন্ধের হেতুভূত ইহাই বোঁধগম্য 

হয়, এই শঙ্কা দূর করিবার জন্য “ত্যক্ত। কম্মফলাসঙ্গং” ( উর্থঃ অঃ 
২০শ) ইত্যাদি প্লরকোক্ত বিষয়ের বিশেষভাবে বিস্তার করিতে- 

ছেন। ক্রিয়মাণ বণ্মফলে আপক্তিশুন্ত ভাবে নির্বিকল্প ত্রন্মের 

সহিত আত্ম/র একন্ব ভাবনায় চিত্ত'নিযুক্ত করিদা, “আমি কণ্ম 
করিতেছি, আমি এই কর্মের ফলভোক্ত।” ইত্যাদি অভিমান প্ররি- 
ত্যাগপুর্বক লোকপ্রবৃত্তির জন্য ধাহারা ভগবত্প্রীত্যর্থে, অথব।, 

অগ্নিষ্টোমাদি য্জের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান করিয়া তদ্রক্ষাথ বশ্ম করেন, 

তাহাদের সে কর্ম অবর্ম, অর্থ/ৎ অভিমানাদ কারণ বিদ্ষান না. 
থাকায় তত্বদশণ দিবন্ধন সেই বম্ম বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ 

অন্ুয়ঃ 1--অর্পণং ( কআরবাদি) ব্রহ্ম, হবিঃ ( অপ্যমাণং 

স্বতাদিকং ) ব্রক্ষ, ব্রক্/্ (ব্রদ্ধৈব অগ্রিঃ তশ্সিন্) ব্র্ষণা ( কর্ত।) 
হুতং (হোম?) ত্রহ্ম,(অগ্নিশ্চ কর্তা চক্রিয়। চ ব্রদ্ধেবেত্যর্থঃ ) ত্রহ্মকর্ধা- 

সমাঁধন। (রঙ্গণে;ব কম্মাতকে সমাধিঃ যস্ত তেন) ব্রদ্গেব গন্তব্যম্ ॥২৪ 
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অনু |--অর্পণ (ক্রবাদি) ব্রহ্ম, অর্পামাণ বত ব্রহ্ম, অগ্নি 

্রন্দ, হোমকর্তা তরঙ্গ, হোমও ব্রদ্-_এই প্রকার কর্ধরূপ ব্রন্ষে 

ধাহার চিত্ত সমাহিত আছে, তিনি ব্রঙ্ষকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ 

স্বামী ।--তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কন জ্ঞানহেতৃত্বেন 

বন্ধকত্বাভাবাদকশ্মৈব আকুঢ়াবস্থায়াম্ অকর্মাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ 

স্বাভাবিকমপি কন্ম অকশ্মৈবেতি “কর্্ণ্যকম্ম যঃ পশ্ঠেৎ্খ ইত্যনে- 

নোক্তঃ কর্ম প্রবিলয়ঃ প্রণঞ্চিতঃ। ইদানীং বর্মণি তদঙজেষ চ ব্রদ্ৈ- 

বান্ুস্যুতং পশ্ঠতঃ বন্মপ্রবিলয়মাহ-_ ত্রহ্গার্পণমিতি | অপ্যতেইনেনে- 

ত্যর্পণং ক্রবাদি.তদপি ব্রশ্মৈব,অপ্যমাণং হবিরপি ঘ্বৃত!দিকং ব্রদ্ষৈব, 

ব্রন্গৈবাগ্িুশ্মিন্ ব্রদ্ষণা ক্র হুতং হামোহগ্রিশ্চ কর্তা চ ক্রিয়া 
ব্রদ্িবেত্যর্থ: এবং ব্রন্মণ্যেৰ কন্মাতকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যন্থ 

তেন ত্রদ্ৈব গন্তব্যং প্রাপাং, ন তু ফলাস্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ 
টিপ্ননী |_--যঙ্ঞাদি ক্রিয়। অংনক কারকপাধ্য ; দেবতর 

উদ্দেশ্ঠে দ্রব্যত্যাগের. নাম যাগ, সেই ষাগে ত্যজ্যমান ত্রব্যাদি 

অগ্রিতে আঁহুতি দিতে হয় বলিয়া তাহা! হোম নামেও অভিহিত 

হয়। ধাহার উদ্দেগ্টে মেই হোম করা হয় সেই দেবত। জ্ম্প্রদান, 

হবিঃশবের বাচ্য ত)জ্যমান দ্রব্য মুখ্য ক্রিয়ার (হু ধ।তুর ) কণ্ম, 

ক্রিয়ার ফল ব্যবঠিত অর্থাৎ পরজন্মভাবী ত্বর্গা্দি ভাবন। ক্রিয়ার 

কম্ম। এই হোম ক্রিমার করণ দ্বিবিধ, একটা সাক্ষাৎ ক্রিয়ার 

নিষ্পাদক, অপর্টী জ্ঞাপক; অগগ্রতে হঝিঃপ্রক্ষেপক্রিয়ার নিষ্পাদক 

বলিয়! জুহ্প্রভৃতি স।ধকতম করণ এবং মঞ্স।দি উক্ত ক্রিয়া প্রকাশ 

করে বলিয়া জ্ঞাপক করণ; এইরূপ ক্রিমাও ছুইটা, দেবতোদেেশে 
দ্রব্যত্যাগরূপ যাগ একটি, অগ্নিতে ত্যজ্যমান দ্রব্যাদির গ্রক্ষেপরূপ 

হে।ম অপরটি । তন্মধ্যে যাগক্রিয়ার কর্তা জমান, হোমক্রিযার 
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দৈবমেবাপরে যজ্জং যোগিনঃ পযু্পাসতে | 
বরঙ্গাগ্র।বপরে জ্জং যজ্জেনৈবোপজুহবতি ॥ ২৫ 

কর্তা যজমানের নিষুক্ত অধবধূর্,। ( হোমের আয়োজনবর্তা, ) 
প্রক্ষেপের অধ্বিকরণ অগ্নি ও সর্বক্রিয়াপাধারণ দেশকালাদি 

যেমন রঙ্জুতত্বের জ্ঞান না থ।কিলে রজ্জুক্ধে সর্পভ্রম হয়, পুনশ্চ রজ্ু 
জ্ঞান হইলে সে ভ্রম দুরীভূত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত ক্রিগাকারকাদি 

ব্যবহার ব্র্ধাজ্ঞানকল্লিত, ত্রক্ষতত্রজ্ঞান হইলে ইহার নিবৃত্তি 

হইয়] যাঁয়। যদিও বাধিতাম্বৃত্তিন্তায়ে পরমার্থদরশশিগণের যজ্জাদিতে 

প্রবৃত্তি হয়, তথাপি তাহ! ফলপ্রস্থ হয় না। যেমন দগ্ধ বন্ধ দেখিতে 

ঠিক বন্ধের অন্থরূপ হইলেও তাহা কোন ফলপ্রণ নহে, সেইরূপ 

যঙ্জাদি কম্ম অপরাপর বর্ের তুল্য হইলেও তাঁহাদের ন্যায় বন্ধন- 

রূপ ফল জন্ম(ইতে পারে না। ইহাই এই ক্লেকে বিবৃত হইতেছে । 

পূর্বে!ক্ত দ্বিবিধ কারণ জুহ্ ও মন্ত্র বর্গ, অগ্রিতে হুয়মান দ্রব্য হবিঃ- 

প্রভৃতি ব্রহ্ম, আহুতিক্রিগার অধিকরণ অগ্নি ব্রহ্ম, ত্যাগ ও প্রক্ষেপ 

রূপ ক্রিয়ার কর্তৃদ্য় যজমান ও অধ্বযুঢও ব্রচ্ম এবং যজ্ঞফল ন্বর্গাদি 

গম্যলোকও ত্রদ্ম । এইরূপে সর্ধত্র কর্খে যাহার ত্র্মজাঁন উইপক্গ 

হইয়াছে, তিনি পরমানন্দত্বরূপ অয় ব্রঙ্গেই গতিলাভ করিয়া 

থাকেন । এই শ্লোকে"গন্তব্যং” পদটি উভয়ত্রই অন্থিত। একপক্ষে 

গন্তব্য ম্বর্গাীি, অপরপক্ষে গন্তব্য ত্রদ্ম । অথবা “অর্পণং* এই পদের 

যদুদ্দেশ্টে অর্পণ করা ষায়, এই ব্যুৎপত্তিবলে দ্বর্গাদি ফল অর্থ, তাহ! 

হইলে “গন্তব্যং” এই পদটি তেন” এই তঙচ্ছ প্রতিপাগ্যের ক্রিয়া" 

রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে ॥ ২৩ 
অন্বয়ঃ |--অপরে (অন্তে) যোগিনঃ ( কর্মযোগিনঃ) 

দৈবম্ এব হজং পর্য্যপাসতে [(শরদ্ধয়৷ অস্তি্টস্তি) অপরে (জ্ঞান- 
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যোগিনঃ ) ব্রহ্মাগ্সৌ (ক্রন্ষরূপে অগ্ৌো ) যজ্ছেন এব ( উপায়েন, 

বরদ্ধার্পণাছ্যক্তপ্রকারেণ ) যজ্জম্ উপজুহ্বতি ( যজ্ঞাদিসর্ববকর্ম ণি 

গ্রবিলাপয়স্তি )॥ ২৫ 

অনু ।--কোন কোন যোগী ( কর্মযোগিগণ ) শ্রদ্ধাসহ- 
কারে দৈবযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন, জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্ধরূপ অন্নিতে 

পূর্বোক্ত প্রকারে যজ্জদি সমুদয় কর্ষেরই লয়সাধন করেন। [ ইহাই 
জানযজ্ঞ ]॥ ২৫ 

স্বামী ।-_-তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্বত্র ত্রন্মদর্শন- 
লক্ষণং জ্ঞানং সর্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্ববধজ্ঞেভাঃ শ্রেষ্টমিত্যেবং 
স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূত্বান্ বহ্ন্ যজ্ঞানাহ--টদব- 

মিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবক্ষণাদয় ইজ্যন্তে যন্মিন। এব- 
কারেণেন্দ্রা দিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম। তং দৈবং যজ্ঞমপরে 
কৃম্মযোগিনঃ পযুযুপাসতে শ্রব্ধয়ানতিষ্টন্তি। অপরে তু জ্ঞান- 
যোগিনে! ব্রহ্মরূপেগ্সৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ক্রক্ষার্পণ মিত্যাছ্যজজ- 

গ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্ববকম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থ: 
সোহয়ং জ্ঞানযজ্ঃ ॥ ২৫ 

টিপ্পনী ।- _্রহ্মজ্ঞান যজ্ঞরূপে বর্ণিত হইল, ইদানীং তাহা- 
রই প্রশংসার জন্ত পুনরপি বহুবিধ যজ্ঞের উল্লেখ করিতেছেন। 

কন্পা যোগিগণ ইন্দ্রার্দি দেবতার উদ্দেশে দর্শপৌর্ণমাসাদি যাগ 
করিয়! থাকেন, পূর্বোক্ত জ্ঞানযজ্ঞ করেন না। তথাপি কর্শবজ্ঞ 
সম্পাদনঘ্বারাই তাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়। তদস্তর সত্য, জ্ঞান, 

আনন? ও অনস্তবপ তৎ-পদার্থগ্রতিপান্ত পরব্রহ্মরূপ অগ্রিতে 

ত্বং-পদপ্রতিপাগ্ভ প্রত্যগাত্সাকে (জীবাত্মমকে ) অভিন্নরূপেই 

দেখিতে পান ॥ ৯৫ 
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শ্রোত্রাদীনীন্ড্িয়াণ্যন্যে সংযমাগ্রিষু জুহ্বতি । 
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্জরিয়াগ্রিবু জুহবতি ॥ ২৬ 
অন্বয়ঃ।-_অন্তে ( নৈঠিকাঃ ত্রক্ষচারিণঃ ) নংযমা গ্নিষু (তপ্ত 

দিপ্দিয়সংযমরূপেষু অগ্রিষু) শ্রোত্রাদীনি ইন্দরিয়াণি জুহবতি (প্রবিলা- 
পয়স্তি, ইন্রিাদি নিরুধ্য সংযমপ্রধানান্তিষটস্তীত্যথ;)) অন্তে 

( গৃহস্থাঃ ) ই্দিয়ারিযু ( ইন্দিয়াণ্যেব অগ্রযস্তেযু ) শবধাদীন্ বিষয়ান্ 
জুহ্বতি ॥ ২৬ 

অনু ।--কেহ কেহ ( নৈষ্ঠিক ব্রদ্ষচারিগণ ) সংঘমরূপ 

অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিযগণকে হোম করেন ( অর্থাৎ তাহারা 

ইন্দ্রিরগণকে নিরোধ করিয়া সংবম প্রধান হইয়া! অবস্থান করেন )। 

কেহ কেহ ( গৃহস্থগণ ) ইন্দরিয়বূপ অগ্নিতে শব্ধাদি বিষয়সমূহের 

লয় সাধন করেন ॥ ২৬ 

স্বামী ।--শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্টিকব্রগ্ষচারিণন্ুত্তদি- 
জ্রিয়সং্যমরূপেঘগ্রিু শ্রোত্রাদীনি জুহবতি এ্বিলাপয়স্তি, ইন্দিয়াণি 

নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষসতীত্র্থ; ; ইন্দিয়াণ্যেবাগয়ন্ডেষু শব্দাধীনন্টে 

গৃহস্থা জুহবতি বিষয়ান্, বিষয়ভোগসময়েৎপ্যনাসক্তাঃ সন্ভোশগ্রিষ্ততবন 

ভাবিতেষু ইন্জিয়েষু হবিষ্রেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপত্তীত্যর্থঃ |২৬ 

টিপ্পনী ।-_ মৃখ্য-গৌগভেদে ছ্বিবিধ যজ্ঞের বিষয় বলা হইল। 

ইদানীং বৈদিক শ্রেয়:ঃসাধন যাবতীয় বিষয়ই যজ্ঞ, ইহা প্রতিপাদিত 

হইতেছে। প্রত্যাহারপরায়ণ যোৌগিগণ শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্িয়মকল 

শব্ধাদি বিষয় হইতে প্রত্য।হৃত করিয়া সংঘমন্ধপ অগ্নিতে আহুতি 

প্রদান করিয়া থাকেন। ধারণ, ধ্যান ও সমাধি যর্দি এক* 

বিষয়ক হয়,তবেই তাহাকে সংযম বলে। তন্মধ্যে হৃৎপুগ্রীকাদিতে 

মনের চিরস্থিতির নাম ধারণা এবং অন্তাঁকার গ্রত্যযব্যবহিত ষে 



১৯৬ শ্রীমস্তগবদ্গীতা। [ ৪র্থ: অঃ 

তগবদাকার বৃত্তিপ্রবাহ তাহা ধ্য।ন, ( অর্থাৎ অন্তরাস্তরা বিচ্ছিন্ন 

হইয়াও যে চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ ধ্যেয়াকারে আকারিত--ধ্যেয় বস্তর 

সারবপ্য প্রাপ্ত হয়, সেই বৃত্তিপ্রব।হই ধ্যান )। সর্বপ্রকার বিজাতীয় 
জ্ঞানঘবারা অব্যবহিত সঙ্জাতীয় প্রত্যয়গ্রব/হের নাম সমাধি। এই 

সমাধি আবার চিত্তের অবস্থাভেদে ছ্িবিধ,সম্প্রজ্ঞাতও অসম্প্রজ্ঞাত। 

চিত্তের ভূমি-_-অবস্থা পঞ্চবিধ। ক্ষিপ্ত, মূঢ,বিক্ষিপ্ত,একাগ্র ও নিরুদ্ধ | 
রাগদ্ধোদিবশত্ঃ বিযয়াভিনিবিষ্ট চিত্ত ক্ষিধ,তন্দ্রাদিগ্রস্ত মৃঢ, সর্বদা 
বিষয়ানক্ত হইয়াও কদাচিৎ ধ্যাননিষ্ঠ চিত্ত ক্ষিপ্ত হইতে বিলক্ষণ 
বলিয়া বিক্ষিপ্ত । এই সকল অবস্থার মধ্যে ক্ষিপ্ত 'ও মুঢচিত্বের সমাধি 
একান্ত অনস্তব,বিক্ষিপ্ুচিত্তে কখন কখন সমাধি হইলেও বিক্ষেপের 
প্রাধান্তনিবন্ধন প্রবাতস্থানবস্তী দীপের ন্যায় তাহ তৎক্ষণাৎ নাশ 

প্রাপ্ত হয়। এক বিষয়ে ধারাবাহিক বৃর্তিবিশিষ্ট চিত্ত একা গ্র, 

এই একাগ্র চিনবে রজোগুণনিবন্ধন চাঞ্চল্যরূপ বিক্ষেপ থাকে না, 

অতএব ইহা একবিষয়ক এবং মোগুণকৃত তন্ত্রাদিকূপ লয়াভাব 
বশতঃ আত্মাকারাকারিত। চিত্তের ঈদৃশাবস্থারই সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি হইয়| থাকে । এই সম্প্রজ্ঞাতে ধ্যেয় বস্তুর আকারে আকারিত 
বৃত্তি থাকে। ইহারও অভ।ব হইলে নিকুদ্ধচিত্তে অসম্পজ্ঞতি সমাধি 

হইয়। থাকে, এই অবস্থায় যোগিগণ পম।ধিকল এবং স্ুথাদিও 

অভিলাষ করেন না বলিয়া ইহাকে ধর্দমেঘ সমাধি বলা হ্য়। এই 

রূপে সংযমের বহুভেদ থাকায় অগ্নিষু"এই বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। 

নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিগণ ঈদৃশ সংযমাগ্নতে ধারণা, ধ্যান ও সমাধিনিদ্ধ্যথ 

ইন্জিয় সকল লীন করেন। শ্লোকের এই অংশদ্বারা ধারণা, ধ্যান, 

সমাধি ও প্রত্যাহাররূপ যোগাঙ্গচতুষ্টন্ন বলা হইল। এখন বল! 
হইতেছে যে, ব্যুখান দশায় রাগ-দ্বেষরাহিত্যনিবন্ধন বিষয়ভোগও 



৪র্থঃ অঃ] চতুর্থোহধ্যারঃ | ১৯৭ 

সর্ববাণীক্দ্িয়কন্্াণি প্রাণকর্ম্মীণি চাঁপরে | 
আন্মদংযমযোগাগো জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ 

যজ্ঞ । অপর বুখিত ব্যক্তিগণস্পৃতাশূন্যভাবে শ্রোত্রা দিছারা শব্দ 

অবিরুদ্ধ বিষন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই তীঙ্কাদের হোম ॥ ২৬ 

অন্বয়ঃ |--অপরে (ধ্যাননিষ্ঠাঃ ) জ্ঞানদীপিতে ( জানেন 
ধোয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ) আত্মসংযমযোগাগ্ো (আত্মনি 

সংসমে। ধ্য।/নৈকাগ্রযং স'এব যোগ: স এব অগ্নি তশ্মিন্ ) সর্বাঁণি 
উন্দরিয়কর্্মণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জহবতি (প্রবিলাপয়ন্তি )॥ ২৭ 

আনু |_-€কেহ কেহ (ধ্যাননিষ্ঠগণ ) জন (ধ্যে়বিষয়) দ্বার! 
উদ্দীপ্ত আত্মসংযমরূণ হোমাগ্রিতত সমুদয় ইক্জিয় কর্ম এবং সমুদয় 

প্রাথকশ্ম আহুতিরূপে প্রদান করেন ॥ ২৭ : 

স্বামী |-_কিঞ্চ সর্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্টা বৃদ্ীন্জিয়াঁণাং 

আজাদীনাঁং কম্তাণি শ্রবণদর্শনাঁদীনি,কর্েক্মিয়াণাৎ বাকৃপাণ্যাদীনাং 

কম্মীণি বচনোপাদানাদীনি ৮, প্রাণানাঞ্চ দশাশাঁং কর্মাণি-- 

গ্রাণস্য বহির্গমনম্ অপাঁনস্ঞাধোনয়নং ব্যানস্ত ব্যানমনাকুঞ্চন- 

প্রসারণাদিনি সমানন্তাঁশিত পীতাদীনাৎ সমুন্নয়নন্ উদ্ানস্ত উর" 

নয়নম্ “উদগারে নাগ আখ্যাতঃ কুম্ম উন্মীলনে স্থত:। কুকরঃ 

ক্ষতরুজেঞয়ে। দেবদত্তে| বিজ স্তণে ॥ ন জাতি মৃত্ধাপি সর্বব্যাপী 
পূনজয়ঃ”ইত্যেবং বূপাণি জুহবতি। আনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং 

ম এব যোগঃং ল এবাপ্রিস্তন্মিন জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে 

প্রজ্ঞলিতে ধোয়ং সম্যগজ্জাত্বা ভন্মিমনঃ সংযম্য তানি সর্বাণি 

কর্্মাণি উপরময়স্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ 

টিপ্পনী 1-সমাধি দ্বিবিধ-__লয়পূর্বক ও বাঁধপূর্ববক | ব্য 

পঞ্কীকৃত পঞ্চ মহাতৃতত লমষ্টিূপ বিরাঁটের কার্য, অতএব 



১৯৮ শ্রীমন্তগবদর্গীতা। [ ৪র্থ: অঃ 

তন্তিন্ন হইতে পারে না এবং সমষ্টিরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভৃত অপঞ্কীকৃত 
পঞ্চ মহাভূতের কার্ধ্য বলিয়া তন্তিন্ন হইতে পারে না। এইব্পে 
রাধ্যকারণাত্মক প্রপঞ্জের বিষ্কমানতা সত্বেও কেবল চৈতন্তমাত্র 

গোচর যে সমাধি, তাঁহাকে লয়পূর্ববক সম।ধি বলে, ইহাই পাতঞ্জলের 
মত। তন্মতান্গুসারেই পূর্বস্টেরকের ব্যাখ্য। করা হইয়াছে, ইদানীং 
বেদাস্তমতে বাঁধপুর্ববক সমাধির কথা বল যাইতেছে । বৈদান্তিকেরা 
বলেন-_-“তত্বমসি” প্রভৃতি বেদাস্তমহাবাঁক্যের জ্ঞান না হইলে 

অবিদ্তা এবং তৎকার্ধ্য সংসার প্রভৃতির উচ্ছেদ হয় না। কারণ 

থাকিলে কার্য্ের উৎপত্তি অবশ্স্ভাবিনী; যেমন নিদ্রা কোন না 

কোন সময়ে অপগত হইবেই এইরূপ কারণ থাক নিবন্ধন লয় 
পূর্বক সমাধিও কদাচিৎ বিনষ্ট হইতে পারে; অতএব বাধপুর্বক 

সমাধিই প্রশস্ত । যেহেতু “তত্বমপি? প্রভৃতি মহাবাঁক্যের সাক্ষাৎকারে 
অবিদ্ঠা বিনাশপ্রাঞ্চ হয়, কারপ-বিনাশে কাঁধ্যও নাশ পায় এরং 

তাহার পুনরায় উখান হয় না। কার্য্যেরও পুনরুখানাভাববশতঃ 

নির্বাজ বাঁধপুর্ধবক সমাধি হইয় থাকে। গ্লোকার্থ--শ্রোত্র, ত্বক, 
চক্ষু, রসন।, দ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেজ্ত্িয়। বাকৃ, পাণি, পাদ, পায়ু, 

উপস্থ এই পঞ্চ কর্খেক্দিক্স এবং মন ও বুদ্ধি অন্তরিক্ররিয় ; ইহাদের 
কাধ্য যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্িয়ের এব্দ,স্পর্শ, রূপ, রম, গন্ধ । কর্শেজিিয়ের 

-ব্চন, আঁদান,বিহরণ,আনন্ব, উৎসর্গ । অস্তরিক্জিয়ের সঙ্কল্ল,অধ্য- 

বসায়। এইরূপ পঞ্চপ্রাণের-_ প্রাণ, অপাঁন, সমন, ব্যান, উদ্দানের 

বহিনগিন,অধোঁনয়ন,আকুঞ্ন, প্রসারণ, অশিতাদি সম়ীকরণরূপ পঞ্চ 
কার্ধ্য | দশ ইন্দ্রিয়,পঞ্চ প্রাণ,মন ও বুদ্ধির কার্য্য বলায় স্ডদশাত্মক 

লিঙ্গ শরীরের কথ।ও বল1 হইল, ইতি সুক্মভূতসমন্টিরূপ হিবণ্যগর্ভ। 

কোন যোগী "তত্বমসিপ্গ্রভৃতি বেদাস্ত-বাকাদার। জনিত বন্ধাত্যৈক্য 



৪থঃ অঃ] চতুর্খোহধ্যায়ঃ। | ১৭৯ 

দ্রব্যয জ্ঞাস্তপোষজ্ঞা যোগবযজ্ঞান্তথাহপরে | 

স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতভাঁঃ ॥ ২৮ 

রূপ জ্ঞানদ্বারা অবিদ্য/ ও তৎকাধ্যনাশব্খতঃ অত্যন্ত উজ্জ্বল 
আত্মলংযম ধোগে_বাঁধপূর্ধক সমাধিতে এই সকঙ্গ ইন্দ্রিয় ও 
গ্রাণের কর্ম অথব| সমষ্টি লিঙ্গশরীর প্রবিলুপ্ত করেন। ইহাঃ 
মধুস্থদনের অভিপ্রায় ॥ ২৭ 

অন্বয়ঃ |--[কেচিৎ] দ্রবাযজ্ঞা: (দ্রব্যদান্মের যজ্ঞ যেষাং 
০5) [কেচিৎ] হপোষজ্ঞাঃ (কৃদ্ছুচাজ্জায়ণাদি তপ এব যজ্জো 

য্ষোং তে) [ কেচিৎ ] যোগযজ্ঞাঃ ( যোগশ্চিত্তবুত্তিনিরোধলক্ষণঃ 

মমধিঃ স এব যজে। যেষাং তে) তথ। মপরে (অন্টে) সংশিতত্র তা 

( সনাকৃ শিতং তীক্ষকৃতং ব্রতং বেষাং .ত) বতদ্বঃ ( প্রযত্থশীলাঃ) 

স্বাধ্যা;জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ (ম্বাধ্যায়েন বেদেন শরবণ-মণন।দিন] বত্তদর্থজ্ঞানং 

তদের যজ্ঞে, যেষ।ং তে তথাবিবাঃ) ॥ ২৮ 

অনু --কেহ কেহ ড্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করিয়। থাকেন; ৫কহ 

ব1 রুদ্ুচান্দ্র য়ণাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, কেহ ব। লমাধিরূপ যজ্ঞের 

অন্ুষ্ঠ'তা, অপর কোন কোন দৃটব্রত যতিগণ বেদপাঠ ও ধেদার্থ- 

জ্ঞানরূপ যজ্জঞে ব্যাপূৃত থাকেন ॥ ২৮ 

স্বামী |-_-কিঞ্ ত্রব্যযজ্ঞ। ইত্যাদি। দ্রবাদানমেব হজ্ঞো যেষাং, 
তে জ্ত্রব্যবজ্।ঃ,কদ্ছুচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ধে| যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ 

যোগশ্চিত্ত বৃত্তিনরোধলক্ষণঃ সমাধি স এব যক্জো যেষাং তে যোগ- 

যক্ঞাঃ স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিন1 যতদর্থজ্ঞানং তদের যজে। 

যেষং তে। যদ্বা বেদপাঠবজ্ঞাত্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা হতগ্নঃ 

প্রবত্বশীল।ঃ সম্যক শিতং নিশি তং তীক্ষীরকতং ব্রভং যেষাং তে ॥২৮ 



২০, প্রমন্তগবদূগীভা । [ ৪খখঃ অঃ 

টিপ্লনী |--পূর্বোজ স্োকত্রয়ে পঞ্চপ্রকার যজ্ঞের কথা 
রল! হইয়াছে, ইদানীং এই এক স্কৌেকেই ছয়টি যজ্ঞের বিষয় বলা 
হইতেছে । পূর্ত, দত্ত প্রভৃতি স্বৃতিশাস্্ে কর্খাপরা ়ণ ব্যক্তিরা 
ভীর্থাদিডে দ্রবাদানরূপ সঙ্জজ করিয়। থাকেন । তপন্থিগণ কুদ্কুচান্জীয়ণ 

প্রভৃতি তপস্তাকেই ঘজ্ঞ বলিয়। মান করেন। ঘম-নিয়মাদি 

যোগানা নুষ্ঠানপরায়ণ খেগিগণ, চিত্ববৃত্তিনিরোধরূপ যোগকেই 

যজ্ঞ জ্ঞান করিয়া থাকেন । যম, নিয়ম, আপন, গ্রাগায়াম, 

প্রতাচার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই আটটী যোগের অন্ধ; তন্মধ্যে 

প্রত্যাহার “ত্রা।ত্রাদীন্জিয়াণ্যন্তে” (9৪ অঃ) ২ৎশ ) ইত্যাদি শ্লোকে 

ব্যাখাত হইয়াছে-__ধ|রণা, ধ্যান « সমাধির বিষয় “আত্মসংঘম- 

যোগাগ্ৌ” (৪অঠ ২৭শ) ইত্যস্ত ক্লে'কের সংঘম ব্যাখ্যার অবসরে 

বণিত হইয়াছে । প্রাণ'য়।ম পরে" অপানে জ্হবতি গ্র।ণং” (৪অ: 

২৯ এ) ইত্যাদি শোকে বণিত হইবে । দম, নিয়ম, আসন এই স্থলে 
ব্যাখ্যাঁত হইন্ডেছে-অহিংদা, সভা, অস্তের, ব্রচ্গ্যচর্যা ও অপরিগ্রহ 

এই পঞ্চগ্রকার যম। নিয়মও শোচ, সন্তোষ, তপই, শ্বাঁধ্যায়, ঈশ্বর- 

গ্রণিধান ভেদে পঞ্চ গ্রকার | স্থধ্যেও স্ুখজনক আসন স্বস্তিকাদিভেদে 

নানাবিধ | এতাদূশ যোগই যৌগধজ্ঞ নামে অভিঠিত | বেদাভ্যাঁপ- 
পরায়ণ ব্যক্তিগথ হ্বাধ্যায়£় (স্বশ।খোক্ত বেদাধ্যযননই ) যজ্ঞ 

বলিয়। মনে করেন। হালন্দারে বেদার্থনিশ্যয় জ্ঞানযজ্ঞ | বঙ্জ!- 

স্তরের কথা বলিতেছেন--ধাহাদের ব্রত শ্ত্যন্ত দুঢ় হইছে, 

তাহার! ব্রতষজ্ঞ বলিয়া! অভিহিত হুন। এই ব্রত যেগশাস্্াজু- 

যায়ী। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছেস্-পূর্কবোন্ত পঞ্চবিধ যম যদি জাতি, 
দেশ, কাল এবং সময়দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হয়ঃ তবে তাহাই মহাত্রত 

নামে কথিত হয়। কেহ কেহ জাতাপ্যবচ্ছেদেও অহিংসা প্রতি 



পর্থঃ অঃ ] চতুর্ধোহধ্যায়ঃ । ২০১ 

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাঁণেৎপানং তথাহপরে | 

প্রণাপানগহী রুদ্ধ! প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ 
অপরে নিয় তাহ।রাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯ 

ঘমানুষ্ঠটান করিয়। থাকেন । অহিংস| জাত্য বচ্ছিন্ন যথা, ব্রাঙ্মণ বধ 

করিব না; দেশাবিচ্ছিন্ন বথ,গঙ্গাতীরে বধ করিব না; কালাবচ্ছি্ 

যথ।-_চতুর্দশীতে বধ করিব না; সমরাবচ্ছিন্ন যগা, দেবতাছ্যান্বেশ্ত 

ব্যতিরেকে বধ করিব ন!। সঠ্যারিরও এইস জাত্যাদ্যবচ্ছেদ 

জানিবে। এইরূপ জাত্যাদ্যবচ্ছেদ অহিংস।দ শিকৃষ্ট, জাত্যাদ্য- 

নবচ্ছেদে যে অহিংনাদি তাহাই মহাত্রত | জাত্য।দাণবচ্ছেদ যথ।-- 

কোন পাত্তিতক কোন স্থানে কোনকালে কেন প্রয়োজনে ও ধর 

কণিব পা: ঈদৃণ মহাত্রত বদি দু হয, তবে রবের দারভূত কাম, 

ক্রোধ, লোভ ও মোহ নিবৃত্তি হইয়া মায়) তন্মন্যে অধিংস| ও ক্ষমা- 

দ্বার লোভের, ব্রচ্মচর্ম্য ও সদলদ বস্ত বিচারদ্বার] কাশেরঃ অন্দে 

ও অপরিগ্রহরূপ সন্তোষদ্ধার! লোভের এবং সন্তাবূণ ঘথাগ জানদ্বার। 

মোহের নিবৃত্তি হয় এবং তন্ম,লক সমন্ত দৌযের পাশ হয় ৭৮ 

অন্বয় 1-_.অপরে অপাণে ( মধোবৃ্তে) প্রাণম্ উদ্ধবৃত্ধং 

| পুরকেপ ] জুহ্ৰতি ( প্রাণম্ অপানেন একীকুর্ধান্ত ) তথ 

| কুস্তকেন] প্রাণাপান্গতী (প্রাণাপানলেঃ উদ্ধাধোগতা ) রু্কা 

[ বেটকক।লে ] অপানং প্রাণে জুতবতি | এবং পুরণকুন্ত রেট কহ] 

প্রাণায়াখপরায়ণ।; | ভবস্তি | অপরে নিক্সতাহারাঃ (আহারসক্কোচ- 

মভাস্তন্ত:) গ্রাণ!ন্ গ্রাণেযু জুহ্বতি ন্বয়.এৰ গীধ্যখাণেষু হীন্দ্রয়েযু 

তত্তদিন্্িঃবৃত্তিলয়' ভাবয়ন্তীত্যর্থ; ) ॥ ৯৯ 

অনু ।--কেহ কেহ! পরকালে ] অপানবৃত্তিতে প্রাণ, 



২০২ শ্রমস্তগবদ্গাতা।। [ ৪থঃ অঃ 

বৃত্তি হোম করেন এবং [কুস্তকে] প্রাণ-অপানের গতিরোধ করিয়া 

রেচককালে অপানকে প্রাণে হোম করেন; এহকব্প প্রাপায়াম- 

পরায়ণ হন। কেহ কেহ আহারসন্কেচ অভ্যস করিয়া স্বয়ং 

জীর্ধ্যমাণ হীন্জ্রঃগণে ইন্দ্রয়বৃত্তিগুলির হোম ভাবন1 করেন ॥ ২৯ 
স্বামী ।-_-কিঞ্চ অপানে ইতি । অপানেইধোধুতী প্রাণ 

মুক্ধবৃত্তিৎ পৃরকেণ জুহ্বাতি পুরককালে প্রাণমপানেনৈকাকুববস্তি 
তথ বুস্তকেন গ্রাণাপাণয়োবদ্রাধোগত। রুদ্ধা রেচককাজেখপানং 

প্রাণে জুহ্ব(ত এবং পুরককুস্তক্রেচটৈ প্রাণায়ামণরামণা অপযে 

ইত্যথঃ, [কঞ্চ অপরে হতি। অপরে আহারসঙ্কোচনমভ্য28 শ্বয়মেব 

জাধ্যমাণে ঘন্রয়েযু তত্তদি'ন্দ্যবৃত্তিলয়ং হেমং ভাবযস্তী ৫যর্থ: যদ্ধা 

“অপ।নে জুহ্বতি প্রাণং গ্রাণেংপানং তখাপরে” ইত্যনেন পূরক- 

রচকয়োবদ্ডিমানয়ো২হসঃ সোহইমিত্যন্ুলো মতঃ প্রতিলো মতশ্চাভি- 

ব্যজ্যমানেনাজপা মন্ত্রেণ তত্বপদ'খৈক্)ং ব্যতাহারেণ ভাবয়স্তীভ্যর্থঃ ৷ 

তহুক্তং যোগশাস্ত্রেঃ “সকারেণ বাংর্যা।ত হকারেণ [বখেৎ পুনঃ । 

গ্রাণস্তত্র স এবাহমহং স ইতি চিন্তয়েৎ ॥* হাত। প্রাণ।পানগতা 

রুদ্ধেতানেন শ্লে।কেন প্র।ণায়ামযঙ্ঞ। অপপে কথ্যন্তে, তঝ্রায় মর্থ ১১ 

ছে ভাগৌ পুরয়েদক্ৈজ্জলেনৈ ২ প্রপূরযে্। মারুতম্ প্রচার খং 
চতুর্থমবশেষমেৎ ॥” ইত্যেবমা!দ্রনচনোক্তো নিয়ত আহারে যেষাং 
তে কুন্তকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণসংবমনপতায়ণ,।ঃ সন্তুঃ 

প্রাণংপিন্ছ্িয়ণি প্রাণেযু জুহবতি। কুস্তকেন হি সর্ষে প্রাণা 

একীভবস্তি তত্রৈব লীয়মাণেঘিদ্দ্িয়েমু হোমং ভাবয়্তীত্যর্থঃ। 
তদুক্ত যোগশাস্ত্রে্প্যথা ঘথ। সদাভ্যাদামনসং খ্িরতা ভবেৎ। 

বায়ুবাকৃকায়ঘৃষ্টান।ং স্থিরত| চ তথা তখ।॥” হতি ॥ ২৯ 
টিপ্লনী (---ঘতঃপর সাঞ্ধঞ্জোকে প্রাণায়ামযজ্ঞ বলিতেছেন-- 
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সর্যেহপ্যেতে যজ্ভবিদে। যজ্ক্ষয়িতকলাষাঃ | 
যজ্ঞশিষ্টাম্থতভূজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ 
নায়ং লোকোতস্ত্যযজ্ঞন্থা কুতোহন্যঃ কুরুসন্তম ॥৩১ 

কেহ কেহ অপানে প্রাণকে আহতি প্রদান করেন, অর্থাৎ বাহ" 

বায়ুর অভ্যন্তরে গুবেশছার] পুরক প্রাণায়াম করেন। অপর 

যোগী প্রাণে অপাঁনবৃত্তকে আহ্ণ্ত দেন অর্থ শরীর বাছুর 

বহুন্গিননদ্বার। রেগক প্রাণায়াম ক্রিয়া থাকেন। পৃরক-রেচক 

বর্ণনদ্বার। তদ্বিন।ভূত কুন্ত 'দ্ব'ও কথিত হইল শক্ত অন্ুপারে 
দেহেবস্বখ্য বু প্রবেশ করাইয়া! শ্বাল প্রশ্বাণ রোধ করার শাম 

অস্তঃকুস্তক এবং ষথাশক্তি বাধু তা।গ করিয়। শ্বাস প্রস্থান নিরোধের 

নাম বহিংকুস্তক। মু*্নাপিকান্থারা বাযুর বহিরগমন শ্বান-- 
প্রাণে গতি এবং বছিশির্গত বায়ুর অস্তঃপ্রবেশ গ্রশ্বান-অপানের 

গতি! পূরকে প্রাণের গতি রোধ এবং রেচকে অপানের গতি 

রোধ হয়, আর কুস্তকে উভয় বুত্তরই নিরোধ হর। শ্বান- 

প্রশ্থাপরূপ প্রাণ ও অপানর গতি রোধ করিয়া! অপর ফৌগিগণ 

নিয়মগাবে আহাৎ-বিহারাদি সম্পাদনপূর্ব্বক বাহ্াভ্স্তর কুস্তকের 

অহ্যাপবশতঃ ল্গৃশীত প্রাণবুভিতে জানেজ্দ্রির় কশ্শেন্দ্রিয়রূপ প্রাণ 

আহুতি দেন, অর্থাৎ চতুর্থ কুস্তকদার! প্রাণের বিলোপ সাধন 

করিয়া থাকেন ॥ ২৯ 

অন্বয়ঃ ।--এতে সর্ষে আপি যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞজ্ঞাং) যজ্ঞক্য়িত- 

কলষাঃ ( যঠঃ ক্ষয়িতপাপাঃ; [ভ.স্তি]। ঘজ্ঞশিষ্টাম তভূ্গঃ (যজ্ঞা- 
বশিষ্টভোজিনঃ) সনাতনং (নিভাং) বর্ষ জ্ঞানছারেশ ] যাস্তি 

(প্রাপু,বস্তি ); হে কুরুপততম! অয়ম্ [মল্পহৃখোৎপি ] লোক 



২৭৪ শ্রীমন্ভগবদগীত।। [ $র্খ: অঃ 

( ম্চ্ষ্যলোকঃ ) অযজ্ঞন্ত ( যজ্ঞ!চুষ্ঠানরহিতম্য ) নাহ্তি; অন্তং 

( বহুস্থথঃ পরলোক) কৃতি? ॥ ৩০1৩১ 

অনু ।--ই'হারা মকলেই যজ্ঞবেতত! এবং যন্জ্থার নিষ্পাপ; 

যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতরূপ অন্নভে!জনকারী ব্যক্তি সনাতন ব্র্ধ লাভ 
করেন। হে কুকশ্রেষ্ঠ ! যজ্হীন ব্যক্তির পক্ষে এই [ অল্পন্থথদয়] 

নরলোকও নাই; অন্ত [বহুনুখগঞ্জ)] পরলোক কোণ! ? ॥ ৩৭1৩১ 

স্বামী ।--তদেবযুক্তানাং ঘাদশানাং যজ্ঞবিদ|: ফলমাহ-_ 
সর্ধেঘপেযত ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দস্তি লভস্ত ইতি যজ্ঞবিদো যঙ্ঞজ্ঞা 
ইতি বা, যজ্ৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে,যজ্ঞান্ কত্বাবশিষ্ট- 
কালে নিবিদ্ধমন্নমমূ তব্পং ভুপ্ধত ইতি তখা,তে সন।তনং নিত্যং ব্রহ্ম 

জ্ঞ/নদ্বারেণ প্রাপ্ধ,বগ্থি। তদকরণে দে(ষমাহ-_নায়মিতি | অয়মন্- 
স্থখোহপি মন্ষ্যলোকোহুগজ্ঞন্য যজ্ঞ .ভঠানরহিতশ্ত, নাস্তি,কুতোছন্তে 

বছন্থখঃ পরলোক: ? অতো যজ্ঞ; সর্বাথ| কর্তব্য! ইত্যার্থঃ ॥ ৩০1৩১ 

টিপ্ননী |-_-দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া 
ইদানীং তাহার ফল বলিতেছেন) "্যজ্ঞবিতপদে যাহারা যজ্ঞ অবগত 

আছেন, অথব। খাহ।ও1 লাহার কর্তা,ঈদৃশ যজ্ঞ কর্তা যজ্ঞদ্ব!রাই সমস্ত 
পাপ নাশ করিয়া এবং ষজ্ঞাবসানে অমৃতকল্ল যজ্ঞীর় অন্ন ভোজন 

করিয়া সনাতন ত্র্গ লাভ করেন, অর্থাৎ সংসার হইতে মুক্তিলাভ 
করেন। ঈদৃশ ঘজ্ঞদ্বার। তাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানপ্রাপ্তি 

ঘটে। যজ্ঞকরণে গুণ বলিয়া, অকরণে দোষ বলিতেছেন--এই 
সকল যজ্জের মধ্যে ঘাহারা একটিরও অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের 

এই অল্পনূথবিশিষ্ট মচুষ্লোকও প্রাপ্থির অযোগ্য, অর্থাৎ লোক- 

নিম্দাবশতঃ তা£।র সংসারে থাকাও ছুষষর; সবিশেষ সাধনসাধ্য 

লোকাদি বহু সুখময় লোক সুতরাং ঈদুরপরাহত ॥ ৩৯1৩১ 



৪র্থঃ অং] চতুর্থোহপ্যায়ঃ। ২০৫ 

এবং বহুবিধ যজ্ঞ! বিততা ব্রহ্মণে। মুখে । 
কণ্মীজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ববানেবং জ্বাত্ব! বিমোক্ষযপে 1৩২ 
অেয়ান্ এব্যময়াঁদ্ যজ্জাঁজ, জ্ঞান্যজ্ঞঃ পরন্তপ | 

র্ববং কর্্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ 

অন্বযনঃ |__ব্ষণ: ( বেদশ্য ) মুখে এবম্ (ইখং) বন্বিধ।ঃ 
ঘজ্জাঃ বিততাঃ ( সাক্ষাদ্ বিহিত।ঃ) [তথাঁপি ] তান্ সর্ববান্ কর্মঝ।ন্ 

( আত্মুদ্বরূপসংস্পর্শরহিতান্) বিদ্ধি (জাঁনীহি ); এবং জ্ঞাত্বা। 
[ জ্ঞাননিঠঃ সন্) বিমোক্ষ্যসে (সংসার ন্ুক্তে! ভবিষ্যতি ) ॥ ৩২ 

অন্ু |---বেদমুখে এইক্ধপ বহুবিধ যজ্ঞ সাক্ষাৎভাবে বিহিত 
আছে; [তথাপি] তৎসমুদয়কে কর্দজ মনে করিবে; এইবূপ 
জানিয়। [ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া ] মুক্তিলাভ করিবে ॥ ৩২ 

স্বামী |-_জ্ঞানযজ্ঞং জ্রেতুমুক্তান্ যজ্ঞ।চপসংহরতি--এবং 
বহুবিধা ইতি। ব্রদ্ষণে। বেদস্য মুখে বিততা বেদেন সাক্ষা ঘিহিতা 
ইত্যর্থ, তথাপি তান্ সর্ধ্বান্ বাত্মন:কাঁয়ক্শজনিতানাত্মথব্ূপ- 
সংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি আত্মনঃ কন্মণৌহগোচরত্বাৎঃ এবং 

কাত জ্ঞাননিষ্ট: সন্ সংসারাঘিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২ 
অন্বয়ঃ 1--হে পরস্তপ পার্থ! দ্রব্যময়াৎ ( দৈবাদিযজ্ঞাৎ ) 

জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেকান্ [ বতঃ ] অখিলং ( ফলসহিতং ) সর্বং কন্ম জ্ঞানে 
পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ 

অন্ন ।--হে পরন্তপ পার্থ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ 

উৎকৃষ্ট) যেহেতু ফলের সহিত সমুদয় কর্ই জ্ঞানে সমাঞ্চ হয় ॥ ৩৩ 

স্বামী ।--কর্ধযজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ন্ত্ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ--শ্রেয়া- 
নিতি। দ্রব্যময়াদনাত্বব্যাঁপারজন্াদৈবাদিষজ্ঞাজ জুভানযক্তঃ শ্রেয়ান্ 



২৯৬ .. শ্রমস্তগবদ্গীতা। [ ৪্ঃ অঃ 

 তদ্িদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্মেন মেবয়। | 
উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনম্তব্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ 

শ্রেন্, যন্যপি জ্ঞানযজন্ত।পি মনোব্যাপারাধীনত্বমন্তোব তথাপ্যাত্ব- 

স্বরূপন্ঠ জ্ঞানস্ পরিণামে অভিব্যক্তিমান্্ং ন তক্জন্তত্বমিতি ভ্রব্- 

ময়াদিশেষ+ শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ সর্বং কর্মীখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে 
পরিসমাপ্যতে অস্তর্ভবতীত্যর্থঃ। “সর্বং তদভিনমেত যৎ কিঞ্চিৎ 

প্রজাঃ সাধু কুর্ববন্তি” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ 

অন্ব1--[ জ্ঞানিনাং ] প্রণিপাতেন (দগুবৎ নমন্ক:রেণ) 

পরিপ্রশ্নেন (দিজ্ঞসরা ) চ্বেছা (গুরুশুশ্রধ়। ) [চ)] তং জ্ঞানং 

বিদ্ধি (জানীহি )7 তত্বদর্শনঃ (অপরোক্ষানুভবসম্পন্নাঃ ) জ্ঞ।নিনঃ 

( শান্জ্ঞাঃ) তে (তুভ্যং)জ্ঞানম্ উপদেক্ষ্ন্তি ॥ ৩3 

অনু |__জ্ঞানগণের প্রণিপাত, প্রশ্ন ও গুরুসেবা স্বর সেই 
ভন অবগত হও? তত্বদ্শী ( ব্রহ্গসাক্ষাৎকাগী )জ্ঞ।ণীরা তোমায় 

ভানোপদেশ দিবেন ॥ ৩৪ 

স্বামী ।---এবস্ৃতাত্জ্ঞানে সাধনমাহ_-তপিতি | তজ্জঞানং 

বিদ্ধি জানীহি পাপুহীত্যর্ঃ, জ্ঞানিনাং প্রশিপাতেন দণগ্ুবৎ 
নমস্কারেণ; ততঃ পরিপ্রশ্নেন কুতোইমং মম সংসারঃ, ক'ব 

নিবর্ততে ইতি মনঃপরিপ্রশ্নেন সেবয়া গুরুপুশ্বষদা চ, জ্ঞ।নিনঃ 

শান্জ্ঞা;ঃ তত্বদর্শিনোৎপরোক্ষাঙ্গ $বসম্পন্নাশ্চ তে তৃভ্যং জঞানমুপ- 
দেশেন সম্পাদদ্ষ্যিন্ত ॥ ৩৪ 

টিপ্পনী ।- _“শ্রেয়ান্ ভ্রব্যময়াৎ” € ৪র্থ ৩৩শ )ইত্যান্দ 
শ্লেরকে উক্ত হইয়াছে ফে,জ্রব্যময় যজ্ঞ অগ্রিষ্টোমাঁদি অপেক্ষা জ্ঞ. নযজ্ঞ 
৩.৯₹১৩। দুশজ্ঞানপ্রাপ্তির উপায় বক্ষ্যমাণ গ্লোকে বিবৃত করিতে- 



৪র্থঃ অঃ ] চতুর্থোহধ্যা য়; । ২৭৭ 

যজজ্ঞাত্ব! ন পুনর্্োহমেবং যাস্তসি পাগুব। 
ঘেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্ত/ ত্ন্যথে ময়ি ॥ ৩৫ 

পি চেদপি পাঁপেভ্য সর্ষবেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ | 

সর্বরং জ্ঞানগ্রবেনৈব বৃজিনং মন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ 
ছেন £--অচার্্যের নিকট গমন করিয় বিনয় সহকারে প্রণ।ম- 

পূর্বক “আমি কে? কেন সংসারে আছি, কিরূপে মুক্তিলাভ করিব" 

ইত্যাদি বন্থবিপ প্রশ্ন এবং তাহার পরিচধ্যান্বারা তুমি সেই জ্ঞান 

লাভ করিতে পারিবে । তোমার তাদৃশ ভক্তিশ্রদ্ধা দর্শনে গ্রসন্ন- 

চিত্ত আচার্য তোমাকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবেন। যেহেতু 

তাহার জ্ঞানী এবং ত্রহ্মদাক্ষাৎকারদার! কতরৃত্য ॥ ৩৪ 

অন্বয়ঃ |-হে পাণ্ডব! যৎ( জ্ঞানং )জ্ঞান্ব। ( প্রাপ্য) 

পুনঃ এবং মোহঃ € বন্ধুবধাদিনিমিত্বং মুগ্ধভাবং ) ন যাস্তপি 

(ন প্রাপ্মাপি ) যেন (জ্ঞানেন) অশেষাণি (পিতৃপুত্রাদীনি ) ভূতাঁনি 

(প্রথণিনঃ ) আত্মনি এব [ অভেদেন ] জ্রক্ষ্যসি অথে। 

( অন্স্ুরং ) ময়ি ( পরমাত্মনি ) [ অভেদেন ভ্রক্ষাসি 18৩৫ * 

অনু ।---হে প.গুনন্দন! যে জ্ঞানলাঁভ করিলে আর এই- 

রূপ বন্ধুবধাদি জন মোহপ্রাপ্ত হইবে না এবং যন্দারা সমুদয় ভূত- 

গণকে খাঁশনাতে অভিন্নভীবে দর্শন করিবে ॥ ৩৫ 

স্বামী | _জ্ঞানফলমাহ -বঞ্জজ্ঞাত্বেতি সার্্ৈস্বিভিঃ | ঘজ- 

জ্ঞানং জ্ঞাত প্রাপ্য পুনর্বব্ধুবধাদিনিখিত্তং মোহং ন প্রাক্ালি। তত্র 

হেতুর্ষেন জানেন ভূতানি অশেষাণি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিস্ক" 

বিজ্স্তিতানি আত্মন্যে বাভেদেন ভ্রক্ষ্যসি। অথো অনস্থরম্ আত্মানং 

ময়ি পরমাত্ন্তভেদেন জক্ষাসীতার্থ: ॥ ৩৫ 



২০৮ অমস্তগবদ্গী তা । [ ৪র্থঃ অঃ 

'যখৈধাহিস সমিদ্বোইগির্ভয়নাৎ কুরুতেহজ্জু নি। 

জ্ঞানাগ্িঃ সর্ব্বকর্মমণি ভম্মনাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ 
অন্বয়ঃ ।--চেৎ ( যদি ) সর্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ 

( পাপক।রিভ্যঃ ) [ ত্বং] পাপক্কত্তমঃ (অতিশয্লেন পাপকারী ) 

অনি ( ভবপি ) [ তথাপি ] জ্ঞানগ্রবেন (জ্ঞানপোঁতেন ) সর্ববং 

বুজিনং ( পাপসমুদ্রং ) সম্তরিষাসি ( সম্যগনায়ামেন তরিষ্যসি ) ৩৫ 

অনু 1-_যদি তুমি নকল পাপী অপেক্ষাও অধিক পাপী 
হও, তথাপি জ্ঞানপোতদ্বার। অনায়াসে সমগ্র পাপসমুদ্র উত্তীণ 

হইতে পারিবে ॥ ৩৬ 
স্বামী |--কিঞ্চ অপি চেদ্রিতি। সর্কেভ্যে।হপি পাপ- 

ক।রিভ্যো যগ্ঘপ্যতিশয়েন পাপকারী হনঘি,তথাপি লর্ববং পাঁপসমুদ্্রং 

জঞাঁনপ্রবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনাফামেন তরিষ্/লি ॥ ৩৬ 

অন্ধুমুঃ ।-_হে অঙ্জুন ! যথ| সমিদ্ধঃ ( প্রদীপ্রঃ ) অগ্নিঃ 

এপাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মপাৎ কুরুতে।; তথা জ্ঞান!গিঃ সর্ব কমা ণি 

(প্রারদ্ধকশ্মফলব্যতিরিক্তানি ) ভস্মসাৎ কুকুতে ( ভক্মীভাবং 

নয়তি )॥ ৩৭ 
অনু |_-হে অক্জুন! বেক গ্রজ্লিত অগ্নি কাষটসমুকে 

৬স্মসাৎ করে, পেইন্ধপ জ্ঞানাগি ( প্রারন্ধ ০০/০০৯৪০৪ 

বন্ম ওস্বীভূত করে ॥ ৩৭ 
স্বামী ।___সমুদ্রবৎ স্থিতঠৈব পাপগ্ত অতিপজ্ঘনমাজ্জং 

তু পাঁপস্ত নাঁশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ক্সাহ--যখৈধাংসীতি। 
'এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোহগ্ির্বথ। ভন্মীতাবং নমতি তখাত্মজ্ঞান- 

স্বরূপোহগরিঃ প্রারন্ধকর্মফলব্যতিবিক্তানি সর্ববাণি কশ্মাণি ভম্মী- 

'করোতীত্যর্থ:॥ ৩৭ 



৪র্থঃ অঃ] চতৃর্োহধ্যায়ঃ। ২৩৯ 

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিষ্যতে | 
ত স্বয়ং যোগমংসিদ্ধং কালেনাত্সনি বিন্দতি ॥ ৩৮ 

টিপ্রনী ।--ইতংপুর্বে অপি চেত্সি পাপেভাঠ। (রথ, ৩৬শ) 
এই ক্পোকে বলা হইয়াছে যে, জান-ভেলার সাহাযো সমুদ্রবৎ পাপ 
উত্তীর্ণ হইতে পার। যায়। এখন আপঞ্তি হইতে পারে যে, সমুদ্র 

লঙ্ঘন করিলে বেমন সমুদ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ পাঁপ উত্তীর্ণ 
হইলেও তাহার বিনাশ ন। হইতে পারে। এই আশঙ্কায় বলিতে- 
ছেন থে, যেমন গদীপ্র অগ্নি কা্টসমূহ ভম্মীভূত করে, সেইরূপ যে 

কম্মের ফল আরম্ত হইয়াছে, তন্ভিম্ন পাঁপ-পুণ্য সাধারণ কশ্মই জ্ঞানাগ্সি 

দ্বারা ভ্মীভূত হয়। শ্রুতি বলেন, িনি পরাবর ব্রন্ষের সাক্ষাৎকার 

লাভ করিয়াছেন, তাঁহ।র হদয়গরন্থি কামলোভাদি ভিন্ন হইয়1 যায়, 

মমন্ত আত্মানাতুসংখয় ছিন্ন ভয় এবং প্রারবূফল।তিরিক্ত কর্ণ সকল 

কয় পায় | বে সকল কশ্ঠের বিপাক বশতঃ এই দেহাঁদির আরম্ভ 

হইয়ছে, ত।দ্াই প্রারন্ধফল কর্ম; দেহের বিনাশ ব্যতীত তাদৃশ 

ধর্মের বিলোপ হয় না। কেবল যে সকল এখন পর্যস্ত ফলোন্ধথ 

হয় নাই, অপিচ হুক্মরূপে দেছেই অবস্থ(ন করিতেছে, জ্ঞানদ্বারা 

তাদৃশ কশ্মেরই বিলোপ সাধিত হইয়া থাকে ॥ ৩" 
অনুযুঃ ইহ (ইপোযোগাদিযু মধ্যে) জানেন সমৃশং 

( জ্ঞানতুল্যং ) পবিক্্ং (শুদ্ধিকরং )ন হি বিদ্যতে (নাষ্য্যেব )) 

আত্মনি ( আঁত্মবিষয়ে) হৎ (জ্ঞানং) কালেন ঘোগসংসিদ্ধঃ 

( কম্মবোগেন খোগাতাং প্রাপুঃ) শ্বয়ম্ (অনাক্াদেনৈব ) বিন্দত্তি 

( লভতে ) ॥ ৩৮ 

অনু ।--তগঙ্গা, যোগ প্রতৃতিয় মখো জানের তুল্য শুদ্ধিক, 



২১০ শরমস্তগবদ্গাতা। [18থ: অঃ 

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেনক্ড্রিয়ঃ | 

জ্ঞানং লব্চ। পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ 

আর কিছুই নাই; কশ্মযোগে দিদ্ধিপ্রাপ্ধ ব্যক্তি আত্মবিষয়ক সেই 

জান যথাসময়ে আপনিই লাভ করেন ॥ ৩৮ 

স্বামী ।_-তত্র হেতুমাহ_ণ ধীতি। পবিজ্ং শুদ্ধিকরম্ 
ইহ তপোষোগাদিযু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নন্ত্যেব, তহি সব্বেখপি 
কিমিতি আত্মজ্ঞ।নমেব নাভ্যস্তন্তীত্যত আহ--তৎ স্বপ্সমিত্তি 

সার্ধেিন। তদাত্মবিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহত। কর্মযোগেন সংসিদ্ধো 

যোগ্যতা: প্রাপ্তঃ সন্ শ্বয়মেবানায়াসেন লভঙতে ন তু কর্মযোগং 

বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ 

| অুনুযুঃ ।-শ্রদ্ধাবান্ ( আস্তিক্যবুদ্ধিমান্) তৎপর: (তদেক- 

নষ্ট ) সংযতেন্িয় ( জিতেন্দিক়ঃ ) জ্ঞানং লভতে ; জ্ঞানং লব্ধ, 

'অচিরেণ পরাং শান্তিং ( মোক্ষম) অপিগচ্ছতি (প্রাপ্ধেতি ) ॥ ৩৯" 

অনু ।-_-গুরূপদেশে আস্তিক্য-বুদ্ধিমান্,ব্রহ্মণিষ্ঠ, গ্রিতেশ্রিয় 
ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন; জ্ঞান লাভ করিয়া! অচিরকাল মধ্যে 

পরম শাস্তি (মোক্ষ ) লাঁভ করেন ॥ ৩৯ 

স্বামী ।-_কিঞ্ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে 

আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেক নিষ্ঠঃ সংযতেক্িয়শ্চ তজজ্ঞানং লভতে 

নান্ঃ, অতঃ শ্রন্ধাদিসম্পত্ত্যা। জ্ঞানলাভাৎ প্রাক কশ্মযোগ এব 

শুদ্ধার্থম্নুষ্ঠেঃঃ, জ্ঞানলাভানস্তরস্ত ন তস্ত কিঞ্চিৎ কর্তব্যমি ত্যাহ-- 

জ্ঞানং লব্ধ? তু অচিরেণ পরাং শাস্তিং মোক্ষং প্রাপ্পোতি ॥ ৩৮ 

টিগ্লনী ।__গুবদোজ প্রণিপাতাদ্দি অপেক্ষাও যে উপায়” 

স্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তি অবশ্যন্তাবী তাহ বলিতেছেন--গুরু-বেদাস্জ- 



৪র্খ) অঃ] চতুর্থোহধ্যায়ঃ । ২১১ 

| অজ্শ্চাশ্রদ্ধানশ্চ সংশয়াত্ব। বিনশ্ঠাতি। 
ৰ নায়ং লোকোহন্তি ন পরো ন স্থখং সংশয়াভবানঃ ॥৪০ 

বাক্যার্থে নিশ্চয়যপ আব্তিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধা। ঈদৃশ শ্রন্ধাবিশিষ্ট 

গুরুষ জ্ঞান লাভ করেন। কেবল শ্রদ্ধাবান্ হইলে চলিবে না, বেদা- 

স্ত/দি-বাক্যাভ্যাসে নিরলন হওয়া প্রয়োজন, এইজন্য বলিতেছেন - 
“ভত্পর১” গুরুবেদাস্বাদি-বাক্যার্থে একান্ত অভিনিবিষ্ট। শ্রদ্ধাবান্ ও 

অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি যদি ইন্দ্রিযপরায়ণ হন,এই আশঙ্কাঁ“নংযতেক্জিঞ্ন* 
এই বিশেনণ, তাঁদৃণ শ্রদ্ধাবান্ ও অভিনিবিষ্ট ব্যক্তি যদি দিতেন 

হন, তবেই তিনি জ্ঞানের প্রকুত অপ্রকারী। এবনিধ উপায়ছারা 

জ্ঞানলাভ করিয়া জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অচিরেই অববদ্ঠা ও তৎকার্ষোর 
বিলয়বশত:ঃ মুক্তরূপ চরম শান্তি লাভ করেন। প্রণিপাতাদি উপায় 

বাহ,তদ্দাধা জানের অবশ্যন্ত/বিতা৷ নাই,কারণ কোন হুষ্টব্যক্তি ছল 
করিফাঁও ভাদুশ প্রণিপাতাদি কর্ম করিতে পারে, কিন্তু শ্রদ্ধা, 
নিরালশ্থা ও ইন্জিয়সংযম, এক ভয়ন্ধার। জ্ঞান অবশ্য লভা, ইহাতে 

অন্ত কোন? প্রণিপাতাদির সাায্য অপেক্ষ! করে না। যেমন দীপ 
গ্রজ্জলত হইবামাত্রই অন্ধকার বিদূরিত করে, তাহাতে অন্যের 
মপেক্ষ1। করে না, সেইরূপ ঈদুশ জ্ঞ।ন উৎপত্তি হইবামাত্রই অজ্ঞান 
নিবুত্তি পার, তাছাতে অন্ত কোন যোগাদির অপেক্ষা করে ন। ॥ ৩৯ 

অন্থয়? 1--অজ্ঞঃ ( গুরূপদিষ্টার্থানভিজঞঃ) অশ্রদ্দধানঃ 

(শ্রন্ধাহীন: ) সংশয়ংত্ব| ( সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ) বিনশ্তি (স্বার্থাদ 
ত্রহ্ঠাতি ); সংশয়াম্মনঃ অয়ং লোক; ন [অন্তি], ন পরঃ 

(পরলোকোহপি নান্তি) ন চ স্থুখম্॥ ৪০ 
অনু |-_অজজঃশ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াকুল চিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট! 

ণ 

হয়; সংশয়াত্মার ইঠলোক নাই, পরলোক নাই, সথথ ও নাই ॥ 8০; 



২১২ শ্রীমন্তগবহগীতা । [ ৪থ; অঃ 

ঘোগসংন্যস্তকশ্মীগং জ্ঞানসংছিন্ননংশয়মূ । 

'আত্মবন্তং ন কন্মীণি নিবরন্তি ধনগ্ীয় ॥ 8৯ 
স্বূমী |-_জ্ঞানাধিকারিণমুক্কা তদ্দিপরীতমনধিকারিণ- 

মাহ--অজ্ঞম্চেতি। অজ্ঞো গুনগপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথপ্চিজ জ্ঞাঁনে 

জাতেহগি তত্র অশ্রন্দধীনশ্, জাতায়।মপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্ 

বেতি সংশয়া ক্রাস্তচিত্বশ্চ বিনশ্তি, স্বার্থাদ ভ্রশ্ততি | এতেু ত্রি্বপি 

সংশয়াত্া সর্বথা নশ্ততি যতত্তশ্যায়় লোকে নাস্তি ধনাজ্জন- 

বিবাঁভাদ্যপিদ্ধে, ন চ পরুলে।কা ধর্পাস্ঞানিষ্পতিঃ। ন চ সুখ 

সংখয়েনৈৰ ভোগক্যাপাসস্তবাৎ ॥ ৪০ 

টিগ্পনী ++ তোম!র এই বিষয়ে সংশয় করা অনুচিত; যে 

হেতু আত্মজ্ঞানশুন্ত শ্রদ্ধাহীন সংশয়।ত্মা ব্যক্তি ন্বাথ হইতে স্মলিত 
শম্ব। আজ্ঞ, শ্রদ্ধাহঠীন ও সংশগাত্য। ইহাদের মধ্যে সংশযাত্মা 

সর্বব|পেক্ষ! পাপিঈ; ঘেহেতু অর্বাত্র সংশয়বশতঃ তাহার ধনাদি 

উপাঞ্জনের ক্ষমতা থাকে না বলিয়া সংসার তাঁহার পক্ষে অন্গপ- 

যুক্ত, ধর্মজ্ঞানাদিব অভাঁব নিবন্ধন ন্বর্গমোক্ষাদি পরলোক. তাহার 

অগ্রাপ্য এবং ভোঁজনাদিজনিত এহিক স্ুখেরও সে অভজন; 

অতএব তাহার জীবন বিড়ম্বন। মাত্র ॥ 3০ 

অন্থয়ঃ ।-_হে ধনগ্ুয় ! যোগসংনতন্তকর্ম।ণং (যেগেন ঈশ্বরে 
্ন্তকম্্মাণং) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (জ্ঞানবিধ্বন্তদেহাদ্যভিয়ানম্) 

আঁত্মবস্তম্ (মপ্রমাদিনং) [ জনং ] কন্মাণি ন নিবরন্থি ॥ ৪১ 

আনু হে ধনগ্রয়! যিনি যোগছার। পরমেশ্বরে সর্ববকর্ণা 

সমর্পণ করিয়াছেন, জ্ঞানদ্বারা সর্ধবিধ সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন, 
ঈদৃশ অগ্রমত্ত ব্যক্তিকে কর্মসকল আঁগন্ত করিতে পারে ন1॥ 9১ 

স্বামী ।-__-অধ্যায়ঘয়োক্কাং পূর্বাপরতূমিকাডেদেন কর্ণ- 



৪র্থঃ অঃ] চতুথোহ্ধ্যায়ঃ | ২১৬ 

'তম্মাদজ্ঞানসম্ভৃতং হৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্বনঃ | 
ছিত্বৈনং সংশয়ং যৌগমাতিষ্টোততিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতদাংক্্যাং সংহিতা য়াং বৈয়াসিক্যাং 

ভীম্মপর্ববণি শ্রীমন্তগবদগীতাস্থপনিষৎস্থ ত্রচ্মবিদ্যয়াং 
যোগশাস্্ে শ্রীকৃষ্ণাঙ্জুন-সংবাদে জ্ঞানযোগো 

নাম চতুখোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ 

জানময়ীং দ্বিবিধাৎ ব্রদ্ষনিষ্ঠামুপসংহরতি--যোগেতি হাভ্যামূ। 
যোগেন পরমেশ্বরার(ধনরূপেণ তম্মিন সংন্স্তানি সমর্পিতানি কণ্মীণি 
যেন তং পুরুষং কর্মণি ন্বকলৈন বনবযন্তি অতশ্চ জ্ঞানেন 
আত্মবোধেন কর্ড সংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাগ্ভভিমানলক্ষণে। যন্ত 
তমাত্ববস্তমগ্রমাদিনং কর্মাণি লোঁকসংগ্রহার্থানি শ্বাভাবিকাঁনি 
বান নিবরস্তি॥ ১১ 

অন্বয়ঃ |-_তন্ম।ৎ আত্মনঃ ] মঙ্ঞানসম্থু তং হৃহস্থং (হৃদি 
স্থিতম্) এনং সংশয়ং জাণাসিনা (জ্ঞানখড়েখন) ছিত্বা। যোগং 
( কশ্মযোগম্) অতিষ্ঠ ( আশ্রয় ) ভে ভারত !. উহ ( যুদ্ধায় 

॥৬ 788) 5 ৮৪৪ প 

জ্বর.) ॥ ৪২ ৪ 
অনু |--অতএব আত্মজ্ঞাণরূণ থডেগে হাদমস্থ অঙ্ান- 

নস্টৃত সংশয় ছেদন করিয়া বন্মযোগ আশ্রয় কর। হে ভারত! 

ুদ্ধার্থ উত্থিত হও ॥ ৪২ 

স্বামী ।--তস্মাজজ্ঞানেতি যম্মাদেবং তন্দাদাতনোহ- 

জ্ঞানে সভ্রতং হৃদি স্থিতমেনং সংশমং শ্কদিনিমিত্তং দেহাত্ম- 

[বরেবজান্খৃড্োন হত কম্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ প্রথম" 
প্রস্ত তায় যুদ্ধায়েতিষ্ঠ । হে ভারত! ইতি ক্ষত্ি়তেন ঘুগ্ধন্য ধশ্মাজুত্বং 

দূর্শি-ত্রম॥ ৪২ 



২১৪ শ্রীযস্তগবদগীত] ৷ [ ৪র্থ: অঃ 

পুমবস্থাদিভেদেন কর্মজানমনী দ্বিধা) 

নিষ্টোস্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্॥ 

ইতি শ্রীস্থামিকৃতায়াঁং গীতাটীকায়াং 
চতুর্থোহিধ্যায়ঃ ॥ ৪ 

টিপ্ননী 1--ঘত:পর ঈদৃশ সংশয় নিবাঁকরণের একমাত্র 
উপায় আত্মনিশ্চয় ইহ! বলার অবলরে অধ্যায়ছয়োক্ত বর্ম ও 

ভ্ঞানময় দ্বিবিধ ত্রক্ষনিঠার উপসংহার করিতেছেন । ভগবদাঁরাধনা- 

লক্ষণ সমত্ব বুদ্ধ ছার! সমস্ত বম ভগবানে অর্পণ করিয়া যিনি আত্ম 

নিশ্য়দূপ জ্ঞানদ্বারা সংশয় ছেদন করিয়াছেন,তা দৃশ ব্ষয়পরবশতা- 

রূপ প্রমাদশৃগ্ বাক্তির কর্ম বন্ধনের হেতৃভূত হয়.না। অতএব হে 
ধন্জর ! অজ্ঞানদস্তৃত এই দংশয়কে জ্ঞানাসিম্থারা ছেদন করিয়া 
সম্যক্ দর্শনের উপায় নিষ্কাম কর্টের অনুষ্ঠান কর। তুমি ভরতবংশ- 

সম্তৃত, তোমার উদ্যম. নিষ্ষল হইবে না, অতৃএব তুমি. যুদ্ধের জন্ত- 

উদ্যুক্ত হও। এই অধ্যায়ে ভগবান্ কৃষ্ণ নিজের ঈশ্বরত্থ খাপন- 
করিয়' অর্জুনের ভক্তিশ্রন্ধ! দটীকৃত করিয়াছেন এবং কর্ষনিষ্ঠা, যে. 
জ্ঞানের হেতু, তাহা নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৪১1৪২ 

ইতি চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ 

করোনি এতিয়া 



পর্চমোহধ্যায়ঃ | 
অর্জুন উবাচ। 

সম্যাসং কম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্ষোগঞ্চ সংশসি | 
যচ্ছে'য় এতয়োরেকং তম্মে ব্রি হৃনিশ্চিতম্ ॥ ১ 

*গবয়ঃ|--অঞ্জুনঃ উবাচ--হে কৃষ্ণ! কর্মণাং সঙ্লযাসং 
[ বথয়িত্বা | পুনঃ যোগঞ্চ সংশলি ( কথয়নি) এতয়ো: ( কর্ম- 
সঙ্্যাসয়োঃ ) [ মধ্যে ] যৎ শ্রেকঃ (প্রশল্ততরং ) তৎ একং থে 
( মহাং) স্রনাশ্চতং ব্রহি ॥ ১ 

অনু ।_-অঞ্জুন কহিলেন,হে কৃষ্ণ ! তুমি কর্মমনমূহের সঙ্গ]? 
( ত্যাগ) উপদেশ দিয়া পুনরায় কশ্মযোগ কহিতেছ , এই ছুইটির 
মধ্যে যাহা শ্রেয়, আমায় সেই একটি নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ১ 

স্বামী ।-_নিবাধ্য সংশয়ং জিষ্কোঃ কন্মসন্ত্যাদ-যোগয়োঃ | 
গিতেজিয়ন্ত চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিম্রবীৎ॥ অজ্ঞানসভূতং সংশম্বং 
জনাদিনা ছিত্বা কর্মষেগমাতিষ্টেত্াক্তং তত্র পৃর্ববোপরবিরৌধং 
মম্বানেইজ্জুন উবাচ--সংস্তাসমিতি। “যন্তঝ্রতিরেব স্তয]ৎ" ইত্য।- 
দিন] “পর্ববং কম্মাখিলং পার্থ” ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কশ্মসংল্ট।সং 
কথয়পি “জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ব। যোগমাতিষ্ঠ* ঈতি, পুনে গঞ্চ 
কথয়মি, :ন চ কর্মনক্স্াসঃ কর্মযোগশ্চৈকদৈব সম্ভবতঃ 
বিরুদ্ধস্বব্ধ পত্থাৎ, তণ্মাদেতযোম্ধে একন্মিরনুষ্টাতব্যে সতি মম মং 
শ্রেয়ঃ স্ুনিশ্চিতং তদেকং জ্রহি ॥ ১ 

টিপ্পনী ।-_পূর্বাধারঘয়ে কর্ম ও জ্ঞানের নির্ণর করিক্লাছেল, 
সম্প্রাতি দুই অধ্যায়ে কর্ধদ ও কর্ণসন্ন্যাদের বিষয় বলিবেন। তৃতীয় 



২১৬ শ্রমস্ভগবঙ্গগীত | [ ৫মঃ অঃ 

অধ্যায়ে অজ্জুন “জ্যায়সী চেত কর্ম্মণন্ডে যত! বুদ্ধিজ্জন।দন” (৩য় ১ম) 

ইতাদি ক্লেরকে তগবানের নিকট গ্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি কর্ণ 

হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোগাঁর বিশ্বাস, তধষে কেন আমায় কর্মে 

প্রবৃত্ত করাইতেছ? তোমার বাক্যে কদাচিৎ জ্ঞানের প্রশংস। 

কদাচিৎ বর্দপ্রশংসাগ্ন আমার বুদ্ধি মুগ্ধ হইতেছে, 'অতএব অবস্থা 
শ্রেয়ঃসাধন একটী নিশ্চয় করিয়া বল। তছুত্তরে তগবান্ জান ও 
কর্মের বিকল্প অথব] সমুচ্চয় অসম্ভব মনে করিয়া অধিকারিভেদেই 

কর্ম ও জ্ঞানের বিষয়ব্যবস্থা দেখাইবার জন্ত “লোকেখস্মিন্ ছ্িবিধ! 

নিষ্ট।” (৩অঃ ৩য়) ইত্যাদি ক্লেরকে বলিছাছেন যে,তেজ ও তিমিরের 
স্তায় জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় অসম্ভব; কারণ কর্মমাধিকারহেভূ 

ভেদজন জ্ঞানে নাশ পায়,অতএব জ্ঞান কর্মের বিরোদী; বিরোধী 

বস্তদ্ধ় একত্র থাকিতে পরে না, কাজেই সমুচ্চ অসম্ভব । - কর্ম 

অথবা জ্ঞ'ন এইরূপ বিকল্পও অসম্ভব, কাঁরণ উভয়ের একার্থত। 

নাই। বে বন্দ একই প্রয়োজনে প্রযুক্ত, তাহাদেরই বিকল্প 
সম্ভব; কর্ম ও জ্ঞান এক গ্রয়ৌজন নির্বাহ করে ন7 যেহেতু জান 

অজ্ঞান নাশ করে, কর্ম তাহাতে অসমর্থ । শ্রুতি বলেন-_জ্ঞানতিম 

মোঁক্ষলাভে দ্বিতীক় উপাঁয় নাই । “যাঁবানর্থ উদপানে* (২য় ৪৬শ) 
ইত্যাদি ক্লোকেও বল! হইয়াছে যে,জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আর কর্ধের 

আবশ্তকতা নাই । অতএব জ্জানিগণের কম্মাধিকারিত। নিশ্চিত 

হইলেও প্রারবূ কর্মবশে বুথাচেষ্টারপ কন্ম স্বাহারা করিবেন, 
অথবা কর্মগন্নযাস অবলম্বন করিবেন, ইহাই নির্বিবাদে চতুর্থে 
নির্ণীত হইয়াছে । অজ্ঞগণ জ্ঞানের জন্য কম্ামষ্ঠানছ্ার। চিত্বসুদধি 
করবেন এবং জ্ঞ।নীও সর্বকম্মসন্ন্যাসাবা, জান দঢ় করিবেন, 

অতএন কর্্দঘ ও কর্ম্সন্ন্যাস উভয়ই জ্ঞানার্খ। কিন্তু এতদুক্তয়ের 
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সমুচ্চয় অসম্ভব, কাঁরণ ইহার! বির দ্বধর্দাবলম্বী; অতএব - একত্র 

অবস্থান করিতে পারে না। আর এতছুভয় আত্মজ্ঞানরূপ এক 
কণধ্যকারী হইলেও হারভেদে ভেদ থাকায় বিকল্পও সম্ভব হইতে 
পারে না। যেহেতু পাপক্ষন্ুব্ূপ কশ্মের ছার অদৃষ্ট, সন্ন্যাসের ছার 

সর্বববিপক্ষাভাবৰশতঃ বিচারের অবকাশপ্রদান--অদৃষ্ট । অত- 
এব ক্রমে উভয়েরই অহ্ুষ্ঠান কর! বিধেয়। তন্মধ্যে যদি সন্ন্যাস 

অবলম্বন করা হয়, ভাহ। হইলে পরিত্যক্ত কর্তের পুনঃ গ্রহণবশত্তঃ 
সন্গ্াসগ্রহণ ও তাহা হুইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় কম্মানধিকার ও প্রাক্তন 
সক্ন্যাসের বৈয়ধ্য আপতিত হয়। অতএব পূর্বে ভগবদর্পণবুদ্ধিদ্ধা রা 
নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া অস্তঃকরণ শুদ্ধ করিবে । তৎ্পরে তীব্র- 

বৈরাগ্যারা তত্বজিজ্ঞাস! দু়ীভূত হইলে শ্রবণ মননাদিরূপ বেদাস্ত- 
বাক্যার্থ বিচারের জন্ত পর্ধবকম্ম সন্্যাস করিবে । অজ্ঞ ব্যক্তি আসক্ত 

অবস্থায় কর্ম এবং বিরক্ত অবস্থায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। এইবপ 

বিষয়বিভাগ দ্বারা অজ্ঞাধিকারীর প্রতিই কম্ম ও তৎ্সন্্যাসের ব্যবস্থ। 

করিবার জন্তু পঞ্চম ও যষ্ঠ অধ্যায় আরন্ধ হইতেছে । বিদ্বান্ 

ব্যক্তির সন্গ্যাস জ্ঞানবলে অর্থসিহ্ধ,তছিষয়ে বিচারের অবকাশ নাই, 

কেবল অজ্ঞের গ্ররতি জ্ঞানোৎপত্তির জন্য কন্ম ও (তত্ত্যাগ বিহিত 

হইতেছে। তন্মধ্যে এতছুভয়ের বিরুদ্ধতানিবন্ধন যুগণৎ অনুষ্ঠান 
অসম্ভব হেতু “আমি কোন্টা অবলম্বন করিব ইত্যাকার সন্দেহে 
অঞ্জুন বলিতেছেন,হে ভক্তছুঃখহারী শ্রীকুষ্ণ! ভূমি জিজ্ঞান্ 

অজ্ঞৰ্যক্তির প্রতি নিত্যনৈমিত্তিক যাঁবতীয় কম্্ম পরিত্যাগ করার 
উপদেশ প্রদান কর,অথচ “নিরা শীর্ষত চিত্তাত্ম।”(৪রথ:২১শ)”ছিত্বৈনং 

সংশয়ং যোগমাতিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত” (র্থ ৭২শ) ইত্যাদি শ্বোকদ্বাব। 

তদ্ধিরুদ্ধ কর্ম্মঘোগের ব্যবস্থ। দিতেছ, এক ব্যক্তি যুগপৎ এঞ্চছু ভয়ের 
১৩ 
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শ্রীভগবান্ুবাচ-_ 

সন্ধ্যাসঃ কর্্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভোৌ | 

তয়োস্ত কন্মসন্ন্যাসাৎ কন্মযোগে! বিশিষ্যতে ॥ ২ 

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্গ্যাপী যো ন দ্েষ্টি ন কাঙক্তি | 
নিদ্বন্দ্ব! হি মহাঁবাঁচে। স্থখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ 

অনুষ্ঠান করিতে পারে না, অন্তএব ইহার মধ্যে যে পস্থ! প্রশস্ত 
তাহাই আমাকে বল ॥ ১ | 

. আন্বয়ঃ ।__শ্রীভগবান্ উৰাচ-সন্ন্যাসঃ ( কর্মত্যাগঃ ) কন্ম 

যোগশ্চ উভৌ [ অপি] নিঃশ্রেয়সকরো (মোক্ষসাধকৌ); তয়োস্ত 
[ মধ্যে] কর্মসন্ক)াসাৎ কম্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি) ॥ ২ 

অনু ।-_-শুভগবাঁন কহিলেন,-_কর্দসন্্যাস এবং কর্ণাষোগ 
উভয়ই [ ভূমিকাভেদে ] মুক্তিসাধক; পরস্ত এতছুভয়ের যধো 
কর্সন্্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ প্রশংসনীয় ॥ ২ ৃ 

স্বাঁমী ।-_-অত্রোত্তরং প্রভগবাহ্থবাচ-_সক্ধ্যাস ইতি । অব 
স্তাৰ+-ন হি বেদাস্তবেগ্যাত্মতত্বজং প্রন্ধি কর্থযোগমহং ত্রবীমি 

যতঃ পূর্বোজেন সন্্যাসেন বিরোধঃ শ্তাৎ, অপি তু দেহাত্মাভি- 
মানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতষেনং সংশয়ং দেহাত্ম- 

বিবেকজ্ঞানাসিন। ছিত্বা পরমাত্মজ্ঞানোঁপায়ভূতং কর্ম যোগমাতিষ্ঠেতি 

ব্রবীমি। কন্মযোগেণ শুঙ্ছ চিত্তস্তাতুতত্বজ্ঞানে জাতে নতি তৎপরি- 

পাকার্থ জাননিষ্ঠাগত্েন সন্ধ্যাসঃ পূর্ববমুত্তঃ১ এবঞ্চ সত্যজপ্রধানয়ো- 

বিকক্গাযোগাৎ দন্যাসঃ কর্মযোগশ্চেত্যেতাবুতাবপি ভূমিকাভেদেন 

সমুচ্চিতাবেব নিংশ্রেয়সং সাধয়ত: ; তথাপি ভয়োর্মধ্যে কর্মসন্গাসাৎ 

সক্কাশাৎ কর্মমযোৌগে। বিশিষ্টো ভবতীতি ॥ ₹ 
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সাঙ্্যযোগে। পুথথালাঃ প্রবদত্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ 
অন্থয়ঃ ।-_যঃ ন ছেঙি ন চ কাজ্তি সঃ নিত্যসঙ্গাসী জেয়ঃ 

হে মহাবাহো। ! হি (যতঃ) নিদ্বন্থঃ (রাঁগছেবাদিহ্বন্বহীন:) [অনঃ] 

স্ুখম্ ( অনার়াসেনৈব ) বন্ধাৎ ( সংসাঁরাৎ ) প্রমূচ্যতে (প্রমুক্তো 
ভবতি )॥ ৩ 

1-শযিনি দ্বেষও করেন না, আকাঁজ্ষাও করেন না, 
তিনি নিত্যসঙ্্যাসী (কর্খাহ্ষ্ঠানকালেও সন্ন্যাসী) বলিয়। পরিগণিত; 
কারণ রাগন্ধেষাদি ছন্রহীন ব)ক্তিই অনায়াসে সংসার হইতে মুক্তি- 
লাভ করেন ॥ ৩ 

স্বামী ।__-কৃত ইত্যপেক্ষায়াং সন্্যাসিত্বেন কর্্দযোগং স্তবং- 
হস্ত শ্রেষ্ঠত্ব দর্শয়তি_জ্ঞের় ইতি । রাগছেষাদিরাহিত্যেন 
পরমেশ্বরার৫থং কন্মাণি ম্বোহহুতিষ্ঠতি স নিত্যঃ কর্শাচ্ষ্ঠানকালেছপি 

সন্্যাসীত্যেব জেয়ঃ| তত্র হেতু: নির্ধন্দো রাগছেষা দিছন্ধশূন্যো 
হি শুদ্ধচিত্তে! জ্ঞানদ্বার! স্থখমনায়াসেনৈব সংসারাঁৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ 

অন্বয়ঃ, £ ( অজ্ঞাঃ ) [এব] সাংখ্যযোগৌ (সন্্যাস- 
কন্মযোগৌ ) পৃথক [ইতি ॥ প্রবদস্তিতন [তু] পত্ডিতাঃ 
[ অনয়োঃ ] একম্ অপি সম্যক আস্থিতঃ ( আশ্রিতবান্ সন) 

উভয়োঃ ফলং ( ৫কবল্যং ) বিন্দতে ( লভতে ) ॥ ৪ 

অনু ।-_ যাহার! অজ্ঞ, তাহারাই সন্াস ও কর্দ্মযোগ | পৃথক্ 

ইহা বলেন, পণ্ডিতের নছে; এতছুভয়ের একটিও সম্যকৃরূপে 

অনুষ্ঠিত হইলে উভয়েরই চরম ফল টৈবল্য লাভ করা ঘায়ু॥ ৪ 
স্বামী |-__যল্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনৌভয়োরবস্থাভেদেন ক্রম" 

সমুচ্চয়ং অতো! বিকল্পনঙ্গীক্কত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ট ইতি প্রশ্থো- 
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্ সাম্থ্যৈঃ প্রীপত্জতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে | 

একং সাঙ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্ঠতি ॥ ৫ 

ইজ্ঞানীয়েবোচিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ-সাহ্যযোগাবিতি। 

সাঙ্যশবেন জ্ঞাননিষ্টাবাচিনা ভদঙ্গং সন্্যাসং লক্ষয়তি। সন্্যান- 

কন্দমযোগাঁবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ শ্বতন্ত্াবিতি বালা অজ্ঞা এব 
গ্রবদস্তি ন তু পণ্ডিতাঃ। তত্র হেতুঃ--অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত 
আশ্রিতবান্ভয়ো: ফলমাপ্রোতি। তথা হি কর্শযোগং সম্যগন্গতিষ্টন্ 

স্দ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বার৷ যছুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং ভথিন্দতীতি, 

সন্গ্যাসং সম্যগাস্থিতোৎপি পূর্বমনুষ্ঠি ত্য কর্মযোগস্তাপি পরম্পরয়া 
জ্ঞানদ্বার যৎ.উভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্িন্দতীতি ন পৃথক্ 

ফলত্ব মনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪ 

টিপন্দী | পূর্বঙ্গোকে উক্ত হইয়।ছে যের।গেষাদি বিমুক্ত 
মহাত্গণ কর্মানুষ্ঠানকালেও ১ন্ন্যাপী। তছিষয়ে আশঙ্কা হইতে 
পারে ফেকশ্ম ও কন্মসন্্্যাস বিরুদ্ধ বস্ত,অতএব এতদ্বয় একব্যক্তির 

অনুষ্ঠেয় কিবূপে হইতে পারে? যদি বল (নিষ্ষাম) কশ্দ ও তৎ- 

সশ্যাসের ফল জ্ঞানগ্রাপ্তিরূপ একই, তাহাও অনুচিত) কেননা স্বরূ- 

পতঃ বিরুদ্ধ বস্তদ্বয়ের ফলেও বিরোধ হওয়া উচিত । তাহা হইলে 

পূর্ব্বোস্ত “উভয়েই মোঙক্ষপ্রদ” এই কথাও বিরুদ্ধ। ইহার উত্তরে 
বলিভেছেন--লাংখ্য শব্দে সম্যক আত্মবুদ্ধি, তাহার অন্তরঙ্গ 

সাধন বলিয়া! সাংখ্যপদে কর্মন্ন্যাস, যোগশব্দে কর্মযোগ। এতদুভয় 

বিরু্ধ ইহ! শাস্ত্ার্থে জ্ঞানশূন্য মূর্খগণ বলিয়া! থাকে,পগ্ডিতগণ বলেন 

না। তাহার! বলেন যে, কর্ম ও তৎসম্যাসের যে কোন একটা 
আশ্রয় করিলেই উত্তয়ের ফল অর্থাৎ মোক্ষ পাওয়া যাঁর ॥ ৪ 
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অন্যয়ঃ ।--সাংখ্যে (জাননিটষ্টঃ) ঘৎ স্থানং (মোক্ষাথ্যং) 

প্রাপাতে যোগৈঃ (কর্মযোগিডি) অপি [জ্ঞানদ্বারেণ] তৎ| এব] 

ণম্যতে (প্রাপ্যতে )7 [যতং] সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ একং পদ্তাতি সঃ 

[ এব ]( সম্যক) পশ্ঠতি ॥ ৫ 

অনু |__জ্ঞাননিষ্ট সন্ন্যাসীর। মোক্ষনাঁমক যে গতি লাঁভ 

করেন, কর্মযোগিরাও [জ্ঞানদ্বার। ] তাহাই প্রাঞ্ধ হন, ধিনি 

সন্ন্য/স ও কর্্মযৌগ উভয়কেই এক দেখেন, তিনিই সম্যক 

দেখেন ॥ ৫ 

স্বায়ী।_-এতদেব স্কুটয়তি_-যৎ সাঞ্যৈরিতি। সাম্ধৈ- 

জ্বাননিষ্টৈঃ সন্ধ্যা নিভির্যৎ স্থানং মোক্ষাথ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাছাপ্যতে | 
যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বান্সথীয়োহচ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যন্তেন কর্শ- 
যোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গমাতেইবাপ্যতে ইত্যর্থ: | অতঃ 

সাঙ্যঞ্চ যোগঞ্ৈকস্থত্বেনৈকং যঃ পষ্ঠতি ম এব দম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫ 
টিপ্লনী ।-_একের অমুষ্ঠান করিয়া কিরূপে উভয়ের ফল 

পাওয়া যায়, এই শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন । সাজ্থয অর্থাৎ জ্ঞান- 

নিষ্ট সন্ন্যাসিগণ এঁহিক কর্শান্্ঠানশূন্য হইয়াও পূর্ব জন্মের কর্ম 

চিত্তকে সংস্কৃত করত শ্রবণ/দিপূর্ববক জ্ঞ।ননিষ্ঠাবারা ষে প্রসিদ্ধ 

মোক্ষরূপ স্থান প্রাপ্ত হন,যোগিগণ ফলাভিলাষ শুন্যভাবে ভগবদর্পণ- 
বৃদ্ধিদ্বার| কম্ম করিয়াও পেই স্থানই লাভ করিয়1 থাকেন। যোগ 

পদ এখাঁনে “যোগ অর্থাৎ কর্মযোগ আছে ইহাদের, এই অর্থে 

অর্শ আদ্দিত্য।দি অচ. প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, তাহার অর্থ যোগী--কন্ম- 

যোগী । অতএব একফলতানিবদ্ধন কর্মধোগ ও তৎসন্স্যান ধিনি 

এক দেখেন তিনি বথাথই দ্রষ্টা; বস্ততঃ ধাঁহার সন্্যাসপূর্র্বক 

জ্বাননিষ্ঠ! দেখা যাঁয়, তন্বার| অন্থমিত হয় পূর্বব যে। জন্মে স্তাহার 



২২২ শ্রীমত্তগবদশগীত| | [ ৫€মঃ অঃ 

সন্ন্যাসম্ত মহাবাহে। ছুঃখশাপ্ মযোগত? 

'যোঁগযুক্তে। মুণিবর্ষ ন সক ॥ ৬ 

ভগবদর্পিত কর্মনিষ্টা ছিল এবং ধাহাদের ভগবদপিত কর্থে 

নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্বার! তাহাদের, সন্ন্যাসপূর্বক জ্ঞান- 

নিষ্ঠা হইবে, ইহা অনুমান করা যায়; যে হেতু কারণকৃট সমবেত 
হইলে কার্য অবস্থাই উৎপন্ন হইবে। অতএব অজ্ঞ ব্যক্তি মোক্ষ।” 

ভিলাষে অস্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ বন্মযোগ অনুষ্ঠান করিবে 
পরে টৈরাগোর তীব্রতা জন্মিলে সন্গ্যাস স্বয়ংই উৎপন্ন হইবে ॥ ৫ 

অন্বয়ঃ |---হে মহাবাহো ! অযোগতঃ ( কম্মযোগং বিনা) 

সন্গ্যাসঃ আপ্ত,ম্ ( অধিগন্তং ) দুঃখং) যোগফুক্তত্ত [ শুদ্ধচিত্ততয়। ] 

মুনিঃ ( সন্্যাপী) [ভৃত্ব। ] ন চিরেশ (অবিলদ্ষেন) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি 

( অপরোক্ষং জানাতি )॥ ৬ 

অনু ।_-হে মহাবাহে। ৷ কর্মযোগ ব্যতীত সন্গ্যাস প্রার্চ 
হওয়। ছুঃখজনক; পরন্ত কম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি [ চিত্তশুদ্ধদিবশতঃ ] 

সনি (নম্যাসী) হইয়া অচিরাৎ ব্রক্ষকে প্রত্যক্ষ জানিতে 

পারেন ॥ ৬ 
স্বামী ।-বদি কর্ণযোগিনোৌহপান্ততঃ সম্টাসেনৈন জান 

নিষ্ঠা, তহি আদিত এব সন্তযাঁসঃ কর্ত,ং যুক্ত ইতি মন্তমানং প্রত্যাহ-_ 
্যাসন্থিতি। অযোগতঃ কর্মযোগং বিন সংন্থাসঃ প্রাপ্ত ছুঃখং 

দুঃখহেতুরশক্য. ইত্যর্থ: চিত্তশুদ্ধযভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অপস্তবাৎ। 
যোগযুক্তস্ত শুদ্ধচিত্ততয়! মুনিঃ সন্্া শী তৃত্বা অচিরেণ ব্রন্জাধিগঙ্ছতি 
অপরোক্ষং জানাতি | অতশ্চিততশুদ্ধেঃ প্রাক কম্মযোগ এব সঙ্ক্যাসাদ্- 

বিশিষ্যত ইতি পূর্কোজং সিদ্ধমূ। তদুক্তং বাণ্তিককৃিঃ--“গ্রমাদিনে। 

০১৯০১ 
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যোগযুক্তে। বিশুদ্ধাত্ম! বিজিতাত্মা জিতেজ্দিয়ঃ | 
সর্ববভূত'ত্মভৃতাত! কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ 

কহিশ্চিতা: পিশুনাঃ কলহোঁৎআুকাঃ | সন্গ্যাসিনোপি মৃশন্তে 
দৈবসংদূষিতাশয়াঃ” ॥ ইতি ॥ ৬ 

টিপ্লনী।-_যদি বল স্যাস জ্ঞাননিষ্ঠার কারণ, অতএব 
অস্তধান্তঃকরণ ব্যক্তিও কেন প্রথমে সম্যান অবলপ্ধন করে না? 

তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যোগ অথাৎ অন্তঃকরণশোধক শাস্ত্রীয় 
কর্ধমব্যতিরেকে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, তাহা কেবল দুঃখের 
কারণহ হইয়া থাকে ; যে হেতু অশুদ্ধান্তঃকরণবিধায় সন্লাসের ফল 
জাননিষ্ঠা অসম্ভব । কিন্তু কর্মযোগযুক্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণশু্িদ্বারা 

মননশীল হইয়া! সত্য জ্ঞানাদিলক্ষণ আত্মাকে শীঘ্রই দর্শন করেন, 

অতএব একফলপ্রদ হইলেও মন্ন্যাস অপেক্ষা কর্দমযোগ শ্রেষ্ঠ এই 
পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই দুট়ীরুত হইল ॥ ৬ 

অন্বয়ঃ |--যোগযুক্ত: [অত এব] বিশুদ্ধাত্ম। (বিশুদ্ধচিত্তঃ) 

[ অত এব] বিজিতাত্মা ( বঙীকুতদেহঃ ) [ অত এব ] জিভেক্রিয়ঃ 
| ততশ্চ | সর্বভূতাত্বা ( সর্ধেষাং ভূতানাম আত্মভূতং আত্মা 

মস্ত সঃ) [ কমা | কুর্বন অপি ন লিপাতে ( কন্মণা ন বধ্যতে )1 ৭ 

অন্তু ।””- যোগযুক্ত, বিশ্তদ্ধচিত্ত, সংঘতদেহ, জিতেন্তিয় এবং 
সমুদয় ভূতগণের আত্মাই ধাঁহার আত্মন্বরূপ, ঈদ্শব্যক্তি লোৌক- 
সংগ্রহার্থ অব স্বভা বনিদ্দিষ্ট কর্ম করিয়াও লিগ হন না ॥ ৭ 

স্বামী ।---কর্মযোগাদিক্রষেণ ক্রদ্ষাধিগমে সতাপি তঙ্গ- 
পরিতনেন কর্ণ বন্ধঃ শ্তাদেবেত্যাশঙ্্যাহ--যোগযুক্ত ইতি। 

যোগেন যুক্ত:, অত এব বিশুদ্ধ আত্ম! চিত্তং যক্ক,। অত এব ৰিজিত' 

আত্মা শরীরং যেন,মত এব বিজিতা নীন্টরিয়।ণি যেন তত্তশ্চ সর্বেষাং 



২২৪ প্রীমন্তগবনগীত1 ৷ [ ৫মঃ অঃ 

।নৈব কিঞিৎ করোমীতি যুক্ত! মন্যেত তত্ববিৎ। 
রী শৃণ ন্ স্পৃশন্ জিদ্বননশ্নন্ গচ্ছন্ রগ শ্বসন্।৮ 
প্রলপন্ বিস্যজন্ গৃহম,ন্মিষমি মিষন্নপি |. 

'ইক্ডিয়াীন্জিয়ার্েষু বর্তন্ত ইতি ধাঁরয়ন্॥ ৯ 
ভূতানামাত্মভূত আত্মা য্য সলোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম 

কুর্ধন্নপি ন লিপ্যতে ঠতন্ বধ্যতে ॥ ৭ | 

ট্িপ্ুন ।-কর্ণবন্ধনের হেতুভৃত হইলেও তাহা যদি 
ফলাভিসন্ধিরাহিত্যে এবং ভগবদর্পণিবুদ্ধিদ্বার কৃত হয়, তবে যোগী 

প্রথমে বিশুচ্বাত্মা হন, পরে দেতেন্ট্রিয়াদি বশীভূত করিনা অবস্থান 

করেন। তদনস্তর তাহার সর্বভৃতে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় এবং 
তিনি কন্মানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হন নাঁ॥ ৭ 

অনুযূঃ 1-_-যুঃ (কর্্মযোগেণ যুক্তঃ সমাহিতঃ) [ক্রমেণ] 

তত্ববিৎ [ভূত্বা! ] পশ্ঠন্ শৃন্ স্পুশন্ জিত্বন্ অশ্রন্ গচ্ছন্ ব্বপন্ শ্বসন 
প্রলপন্ বিস্জন্ গৃহৃন্, উন্মিষন্ নিমিষন্ অপি ইন্দ্রিয়াণি ইজ্জিয়া- 

থেঁষু (বিষয়েঘু) বর্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (বৃদ্ধা নিশ্চিন্বন্) কিঞ্চিৎ এব 

[ অহং )ন করোমি ইতি মন্তেত ॥ ৮1৯ 
অনু |-_কর্মযোগে সমাহিত যোগী [ক্রমশঃ ] তত্ববিৎ 

হইয়! দশন, শ্রবণ, স্পর্শন, দ্বাণ, ভোজন, গমন,নিদ্রা,শ্বাস,আলাপ, 
ত্যাগ, গ্রহণ,উদ্মেষ ও নিমেষ-_এই সকল কার্ধ্য করিয়াও “ইন্দিয়- 

গণই স্ব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া কাঁধ্য করিতেছে, আমি কিছুই 

করি না” এইরূপ মনে করেন ॥ ৮৯ 

স্বামী ।___কন্ধ কুর্ধন্নপি ন লিপ্যত2ইত্যে তছিরুদ্ধ মিত্যা শঙ্ক্য 
কর্তা ভিমানাতাবান্েত্যাহ-টনৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্দমযোগেণ 
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ব্রহ্মণ্যাধায় কশ্মাণি সঙ্গং তক্ত। করোতি যঃ। 
_লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্্রমিবাস্তন1 ॥ ১০ 

যুক্ত ক্রুমেণ তত্ববিদ্ ভূত্বা। দর্শনশ্রবণাদীনি কৃর্বন্নপি ইন্দরিয়াণি 
ইন্জরিয়ার্থেযু বর্তত্ত ইতি ধারয়ন্ বৃদ্ধা নিশ্চন্বন্ কিঞ্দিপ্যহং ন 
কবোমীতি মন্যেত মন্যতে, তত্র দর্শনশ্রবণম্পর্শনাভ্রাণাশনানি 

চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্জিয়বযাপারাঃ--গতিঃ পাদয়োঠ, স্বাপে। বুদ্ধেত, শ্বাসঃ 

প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিক্ডিয়ন্ত, বিসর্গ: পাধুপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়ো:, 

উন্মেষনিমিষণে কৃত খ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি কক্মাণি 
কুর্বন্নপি অনভিমানাত ব্রহ্গবৎ ন লিপ্যতে। তথাচ পারম্র্ষং 

স্ত্রং--"তদধিগমে উত্তরপূর্বাথয়োরক্জেষবিনাশৌ তত্্যপদেশাৎ্” 
ইতি ॥ ৮।৯ 

অন্বয়ঃ |-__বঃ ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে ) আধায় (সমপ্য ) 

| তৎফলে চ ] সঙ্গম্ছু(আসক্িং) তন্বী কণ্মাণি করোতি, সঃ অস্তসা 

(জলেন) পদ্মপত্রম্ ইব পাপেন (পাপিষ্টেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ণ) 
ন্ লিপ্যতে ॥ ১০ 

অনু ।---পরমেশ্বরে কণ্ম-সমর্পণ করিয়! [ তাহার ফলে ] 

আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক যিনি কম্ম করেন, পন্সপত্র যেমন জলে 
লিঞু হয় না, সেইরূপ তিনিও পুণ্যপাপাত্মক কর্মে লিপ্ত হন না ॥১৯ 

স্বামী ।-_-তহি যস্ত করোমীত্যভিমানোহস্তি তস্য কম্মলোপো 
তুর্বার:ঃ অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ; সন্যাসোহপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্ন- 

মিত্য।শঙ্ক্যাহ-_্রহ্ষণীতি। ব্রহ্মণ্যাধাঘ় পরমেশ্বরে সমপ্প্য তৎফলে চ 
সঙ্গং ত্যন্বা যঃ কম্মীণি করোতি অসৌ পাঁপেন বন্ধহেতুতয়! 
পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ণ ন লিপ্যতে, বথা পন্মপত্রমস্তসি 
স্থিতমপি তেনাস্তদা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০ 
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কায়েন মনল! বুদ্ধ কেবলৈরিক্দ্িয়ৈরপি । 
যোগিনঃ কন্ম কুর্ববস্তি সঙ্গং ত্যক্তধাত্মুদ্ধয়ে ॥১১ 
যুক্তঃ কর্্মফলং ত্যক্ত। শান্তিমাপ্পোতি নৈষ্টিকীমূ। 
অধুভ্ভঃ কামকারেণ ফলে সক্তে। নিবধ্যতে ॥ ১২ 

অনুয়ও |__-যোগিনঃ সঙ্গং ত্যস্কা কায়েন মনসা বুদ্ধ 
কেবলৈঃ ( কর্াভিনিবেশশৃন্থৈঃ ) ইন্দ্িগ্নেরপি আত্মু্ধয়ে কণ্ম 
কুর্বন্তি ॥ ১১ 

ত্বক্কু।-যোগিগণ আসক্তি পরিত]াগপুর্ববক চি্তশুদ্ধির 

জগ্ঠ কায়দ্বার | সানাদি ], মনদ্ধারা [ধ্যানাদি ] বুদ্ধিছ্বার [ তত্ব- 

নিশ্টয়াদি ] এবং কন্মে অভিনিবেশশুক্ত হইন্দ্রিরগণদ্ধারা [ শ্রবণ 
কীর্তনা্দি ] কণ্ম করেন ॥ ১১ 

সুঠুগমী ।-_-বন্ধকত্বাভাবমুত্ত। মোক্ষহেতুত্বং সদ।চারেণ দর্শগতি 
কাছ্জেনেতি । কায়েন সানা, মনল! ধ্যানাদি, বৃদ্ধা তত্বনিশ্চয়াদি 

কেবগৈঃ কর্মাভিনিবেশরহিতৈরিক্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্তনা দিলক্ষণং কর্ম 

ফলসঙ্গং ত্যক্ক| চিত্তশুদ্ধয়ে কন্মযোগিণই কুর্ববস্তি ॥ ১১ 

অন্বয়ঃ |-_যুক্তঃ (পরমেশ্বরৈকনিষ্টঃ) কর্মফলং ত্যস্কা 

[ কর্মাণি কুর্বন্নপি ] নৈষ্িকীম্ (আত্যস্তিকীং) শাস্তিস্ আপ্লোতি । 
অধুক্তঃ ( বহিমুখঃ) কামকারেণ ( কামতঃ প্রবৃত্ত্য। ) ফলে সত্তঃ 

( আঁনক্তঃ) নিবধ্যতে ॥ ১২ 

অনু ।-_-পরমেশ্বর-পরায়ৎ ব্যক্তি কর্মফল ত্যাগ করিয়া 

[ কন করিয়াও ] পরম শাস্তি গ্রাঞ্চ হন; কিন্তু ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্কি 
ক।মনার প্রেরণা-বশতঃ ফলে আসক্ত হইয়। বদ্ধ হয় ॥ ১২ 

স্বামী ।-নহ্থ কথং তেনৈব কশ্ণা কশ্শিম্ু্যতে কশ্চি্বধ্যতে 
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সর্ববকণ্মাণি মনসা সংন্যস্যন্তে হখং বশী। 

নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্ধবন্ন কাঁরয়ন্ ॥ ১৩ 
ইতি ব্যবস্থা, অত আহ-যুক্ত ইতি। যু; পরমেস্বৈ কনিষ্ঠ: সন্ 
কর্শণ।ং ফলং ত্যক্ক। কর্মাশি কুর্বক্গাত্যন্তিকীং শান্তিং যোক্ষং 

প্রাপ্নোতি, অযুক্তত্ত বাহ্মুখ: কামকাঁরেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে 
আসক্তে৷ নিতরাং বন্ধাং প্রপ্পোতি ॥ ১২ 

'অন্থয়ঃ |-_বশী ( যতচিতঃ ) দেহী [ বিবেকযুক্কেন ] মনসা 

সর্বকন্মাণি'নংস্স্ত আুখং [ যথ। ম্তাৎ তথা ] নবদ্ধ/রে পুরে ( পুরবৎ 

অহঙ্কারশৃন্তে দেহে ) ৫নব কুর্ববন্ নৈৰ কারয়ন আস্তে ॥ ১৩ 

অনু ।--সংঘতচিত্ত দেহী, বিবেকযুদ্ধ মনদ্ধারা সর্ব্ধকর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া নবদ্ধার বিশিষ্ট পুরবৎ দেহে স্থথে অবস্থান করেন, 
তান ম্বয়ংও কিছু করেন না, অন্যকেও করান না ॥ ১৩ 

স্বামী ।--এবং তাৰৎ চিত্বশুদ্ধিশ্ন্তন্য সন্ধ্যাসাৎ কশ্মযোগে। 
বিশিষ্যতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্, ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্ত সন্গ্য| সঃ শ্রেষ্ট: 
ইত্যাহ_-সর্বকন্মাণীতি। বশী যতঙ্চিত্ত: সর্বববন্্াণি বিক্ষেপকাণি 
মনস। বিবেকযুক্তেন সংন্ুষ্ত সখং যথ। তবতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠ: সন্ 
আব্তে। কান্তি ইত্যত আহ নবদ্বাবে,নেত্রে নাসিকে কণা মুখঞ্চেতি 
সধ শিরোগতানি,অধোগতে দ্ধে পায়পস্থরূপে ইত্যেবং নব দ্ারাপি; 

যস্মিন্ পুরে পুরব্দহঙ্কারশূন্তে দেহে দেেহী অবতিষ্ঠতে অহঙ্কারাঁভাবা- 

দেব স্বরং তেন দ্বেহেন নৈব কুর্ধন্ মমকারাভাবাচ্চ ন কারয়ক্লিতি 
অশ্তুদ্ধচিত্তাদ্বযাবৃত্তিরুক্তা, অশুদ্ছচিত্তে। হি সংনশ্ত পুনঃ করোতি 

কাররতি চন ত্বয়ং তথা অতঃ সুখনাত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ 

টিপ্পনী 1-_-পূর্ধোক্ত কতিপয় ক্লোকে কেবল সন্স্যাস 
অপেক্ষা! কন্মযোগ "শ্রেষ্ঠ ইহ! প্রপঞ্চিত হইয়াছে । ইদানীং শুদ্ধচিত্ধ 
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ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লৌকস্ত স্জতি শভূঃ | 
ন্ কন্মফলমংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ 

ব্যক্তির সর্ববকর্ম্ম সন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ ইহ1! বলিতেছেন ।--জিভেন্দরিয় 
দেহী নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ এই চতুর্বিধ কর্ধই 
অকর্ত আত্মম্বরপ জ্ঞাঁনছারা পরিত্যাগ করিয়া সুখে অবস্থান 

করেন। অবস্থানের অধিকরণ নির্ণয় করিতেছেন--োন্রছিদ্র 

ছুইটী, নাসিকাছিদ্্র দুইটি, চক্ষুছিদ্্র দুইটি, মুখছিন্র একটি, প্রায়ু ও 

উপস্থছিন্তর দুইটি, এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরুপ পুরে পরগৃহের ন্তায় 

অবস্থান করেন। অতিথি ষেমন পরগৃহে উপ্িত হইয়া 

তংকৃত স্বতি নিন্দাদিছ্বার! স্ষ্ট বা দুঃখিত হন ন1 এবং তদ্গৃহে 

তাহার মমত্ববুদ্ধি প্রভৃতি উপস্থিত হয় না, সেইরূপ কর্মসন্যাসীও 
দেহে অহঙ্কারাদি পরিশূন্ত হইয় স্তরতিনিন্দায় স্মজ্ঞান করত 
অবস্থান করেন। অজ্ঞ ব্যক্তি দেহকেই আত্মন্বর্ূপ মনে করে, 
অতএব সে দেহ, দেহী নহে। কারণ সে দেহে আছি এরূপ 

কদাচ মনে করে না, কিন্তু দেহাত্মবিবেকদর্শী সন্্যাস অবলম্বন 

করিয়া আমি দেহেই অবস্থান করি এইরূপ মনে করেন। 

অতএব অবিগ্ঠান্বারা আত্মায় আজকোপিত দেহাদিব্যাপারের 

বিদ্যাদ্বারা বাধই সর্বকর্মসন্ন্/স। ঈদৃশব্যন্কি নিজে কোন কর্ম 
করেন না অথব। কাহারও দ্বারা করান না ॥ ১৩ 

অন্থয়ঃ '-_ প্রতু: (ঈশ্বর:) লোকন্য (জীবলোকশ্ত ) কর্তৃত্বং 

ন স্জতি, কশ্মাণি ন [স্জতি ]$ কর্্মফলসংযোগঞ্চ ন [ হজতি | 
স্বভাবস্ত ( অবিদা।) [ করৃত্বাদিরূপেণ ] গবর্ভতে ॥ ১৪ 

অনু ।--বিশ্বপ্রতু জগদীস্বর জীবের কর্তৃত্ব স্থষ্টি করেন না, 

কন্ম সকলও স্ৃপ্ত্ি করেন না, জীবকে কর্মফলে যুস্তও করেন না; 
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নাদত্তে কল্তচিৎ পাঁপং ন চৈব স্থকৃতং বিভূঃ | 
অজ্ঞানেনারৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্ন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ 

পরস্ত শ্বভাঁব--জবিগ্ভাই কর্তৃত্বার্দিরপে প্রবন্তিত হইয়া 
থাকে ॥ ১৪ 

স্বামী ।--নহ্গ “এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো 

লোকেভ্যো উন্নিনীষত এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো। 
লোকেভ্যোহধে! নিনীষতে” ইত্যাদি শ্রুতেঃ পরমেশ্বরেশৈৰ শুভা- 

শুভফলেষু কর্মস্থ কর্তৃত্বেন প্রধুজ্যমানোহম্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং 

তানি কম্মাণি তাজেৎ? ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্ত- 

শুভানি চ ত্যক্ষতীতি চে এবং সতি ঠবষম্যনৈর্ঘণ্যাভ্যা মীশ্বর- 

স্যাপি প্রযোজকবর্তৃত্বাৎ পুণ্যপাঁপসন্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশস্ক্যাহ--ন 

কর্তৃত্বমিতি ছ্বাভ্যাম্। গ্রতুৃরীশ্বরো জীবলোকস্ত কর্তৃত্বাদিকং ন 

স্বজতি কিন্তু জীবস্য স্বভাবোহবিদ্যৈব কর্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ততে 
অনাগ্যবিগ্ভাকামবশীৎ প্রবুত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্মস্ু 

নিযুঙ্কে ন হ্বয়মেব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যথঃ ॥ ১৪  *» 

টিপ্ননী |-_দেবদত্তের গমন ক্রিয়া আত্মনিষ্ট হইলেও যেমন 

তাহার একক্র অবস্থানকালে তাহাতে থাকে না, এইরূপ আত্মারও 

কি কর্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্ব শ্থগত হইয়াঁও সন্গ্যাস অবস্থায় থাকে 
না? অথবা “আকাশতল মলিন” ইত্যাদি ত্রম গ্রতীতির ন্াঁয় 
বস্ততই তাহাঁতে কর্ম থাকে ন? এই সন্দেহে বলিতেছেন- আত! 

দেহাদির কর্তৃত্ব স্জন করেন না, অর্থাৎ “তুমি কর” এইরূপ 
নিয়োগঘ্ধারা তাহার কারয়িতৃত্ব উপস্থিত হয় না এবং লোকের 

ঈপ্সিত কর্ম ঘটপটাদি নিজে হৃষ্টি করেন না। কে তবে কর্ম 
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করে অথবা করায়? তহছ্স্তরে বলিতেছেন যে, অজ্ঞানাত্মিকা 

দৈবী মায়! প্রকৃতিই তাহাদিগকে কশ্মে প্রবৃত্ত করে ॥ ১৪ 

অন্বয়ঃ !--বিভু: (পূর্ণকাষঃ ঈশ্বরঃ) কল্কচিৎ পাপংন আদত্তে 
(গৃহ্বাতি ) স্ুরুতং ( পুণ্যং ) চ নৈব আঁদত্তে ] অজ্ঞানেন জ্ঞানম্ 

আবৃতং, তেন [হেতুনা ] জন্তবঃ (জীবা?) মুহ্ৃস্তি (ভগবতি বৈষম্যং 

মন্তস্তে ইত্যথঃ )॥ ১৫ 

অনু ঈশ্বর পূর্ণকাম; অতএব তিনি কাহারও পাপ 

গ্রহণ করেন না, পুণ্যও প্রহণ করেন না; পরস্ত অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান 

সমাচ্ছক্প আছে,এই কারণে জীবগণ মোহ গ্রাঞ্ হয় অর্থাৎ তগবানে 

 ঠবষম্য অবলোকন করে ॥ ১৫ 

স্বমী।-_যক্্াদেবং তন্মান্নাদত্ত ইতি। প্রযোজকোহপি 
সন্ প্রতৃঃ কম্তচিৎ পাপং স্বকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে, তত্র 

হেতুঃ-বিতৃঃ পরিপূর্ণ: আপ্তকাম ইত্যর্থঃ যদি হি স্বার্থকাঁমনয়া 
কারয়েতছি তথ। শ্তাঁৎ ন ত্বেতদস্তি আগুক।মস্ক্ৈবা চিন্ত্যনিজমা;র। 
তত্তৎপূর্বকর্মানুনারেণ প্রবর্তকত্বাৎ। নন্গ ভক্তাননুগৃহতো- 

ভক্তান্লিগৃহৃতশ্চ বৈষমোপলম্কাৎ কথমাগ্টকামত্বমিত্যত আহ-_ 

অজ্জানেনেতি। নিগ্রহোপি দণ্ডরূপোহন্গ্রহ এবেত্যেবমজ্জানেন 

সর্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবস্তৃতং জ্ঞানমাব্বতং তেন হেতুনা জন্তবে। 
জীবা মুহৃস্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ 

টিপ্লনী ।__শ্রতিতে আছে-ভগবান্ যাহাকে উর্ধলোক 
প্রাঞ্থ করাইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধুকর্ম করাইয়। থ|কেন 

এবং ধাহাকে অধোলোকে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা! করেন, তদ্দার 

পাপ কর্ানষ্ঠটান করাইয়া থাকেন। এই শ্রুতিদ্বারা জীবের 

কর্তৃত্বতোক্তত্ব এবং ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব ও ভোজন্বিতৃত্ব গ্রস্ত 
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জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্বনঃ | 

তেষামাদিত্যবজ, জ্ঞানং প্রকাঁশয়তি তৎ পরম ॥১৬ 
তদ্বুদ্ধয়স্তদঝনস্তনিষ্টাস্তৎ্পরায়ণাঃ | 

_গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধু'তকল্মযাঃ ॥১৭ 

হইতেছে, অতএব তাহার পাপ পুণ্যও অবশ্যস্তা বী, তবে প্রকৃতি 
প্রবৃত্ত হয়,এই বাক্যের কিরূপে সামঞ্জস্য হইল? ততুত্তরে বলিতেছেন" 

পরমার্থতঃ ঈশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুশ্য বিধান করেন না। 

তবে শ্রতি বাক্যের সত্যতারক্ষার উপায় কি? তদুত্তরে 

বলিতেছেন-_অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান . আবৃত রহিয়াছে, তজ্জন্যই 
জীবগণ মুদ্ধ হইয়! জীবেশ্বরাদির ভেদ কল্পনা করিয়া থাঁকে। 

শ্রুতি মূঢ়গণের তাদৃশাবস্থার কথা বলিয়াছেন, অতএব কোন৭ 

বিরোধ ঘটিল না ॥ ১৫ 

অন্থয়ূঃ তু (কিন্তু) আত্মনঃ (ভগবতঃ) জ্ঞ/নেন যেষাং 

তৎ অজ্ঞানং নাশিতং, তৎ জ্ঞানং তেষাম্ [অজ্ঞানং নাঁশয়িত্বা ] পরং 

(পরিপূর্ণমীশ্বরত্বরূপম্ ) আদিত্যবৎ ( সু্ধ্য ইব ) প্রকাশয্নতি ॥ ১৬ 

অন্ু ---আত্মবিষয়ক জ্ঞানে ধাঙহাদের সেই অজ্ঞান বিনা- 

পরিপূর্ণ ব্রন্মক্বরূপকে আর্দিত্যবৎ প্রকাশিত করে ॥ ১৬ 

স্বামী ।- -জানিনগ্ত নমৃহ্থন্তীত্যাহ--জ্ঞানেনেতি । আত্মনো 

ভগবতে। জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যে'পলভ্ভকমজ্জানং নাশি তং তজ.- 

জানং যখাদিত্যস্তমে। নিরস্ত সমব্তং বস্তজাতং প্রকাশয়তি তন্ধং ॥১৬ 
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ন্বয়ঃ |---তদবুদধয়ঃ (তশ্দিক্েব নিশ্য়াজিকা বুদ্ধিরষেষাং তে) 
তদাতআবানঃ (তম্মিন্নেব আত্মা মনে! যেষাং তে) তন্রিষ্ঠ(ঃ ( তম্মিন্নের 

নিষ্ঠা তাতৎ্পধ্যং যেষাং তে) তৎপরায়ণাঃ (তদেব পরম্ অয়নম্ 

আশ্রয়ো যেষাং তে) [ততশ্চ] জ্ঞাননিরধতিকলষাঃ (জ্ঞানেন নির্ধৃতং 
নিরঘ্তং কল্মষং যেষাঁং তে ) [ঈদৃশাঃ জনা:] অপুনরাবৃত্বিং (মুক্তিং) 

গচ্ছস্তি (যাস্তি )॥ ১৭ 

অনু ।__তাহাতেই ধাহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাহাতেই 

ধাহাদের মন, তিনিই ফাহাদের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞানছ্বার। ধাহা- 

দের পাপ নিরস্ত হইয়াছে, ঈদৃশ ব্যক্তিগণ মোক্ষলাভ করেন ॥ ১৭ 
স্বামী ।-_-এবভুতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ--তর্দিতি। তন্মি- 

স্নেব বুদ্ধিনিশ্চয়াত্মিকা যেষাং, তশ্মিক্নেব আত্মা [ মনঃ ] প্রযত্তো 
যেষাং, তন্মিন্বেব নিষ্ঠা তাঁৎপধ্ধ্যং যেষাংতদেব পরম্য়নমায়ো। যেষ।ং 

ভতশ্চ তত্প্রসাদলব্েনাত্মজ্ঞানেন নিধৃতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং 
তেৎপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং ঘাস্তি ॥ ১৭ 

 টিগ্রুনী ।- জ্ঞানঘারা পরমাত্মতত্ব প্রকাশিত হইলে তাহাতে 
ধাহার বুদ্ধি পর্যযবদিত হইয়াছে তিনি তদদ্বিপদবাচ্য, তিনিই 

নির্বা্জ সমাধির অধিকারী । তাহা হইলে কি জীব ব্রর্ধের বোদ্ধ 
বোদ্ধব্য ভেদ আছে? তদুত্তরে বলিতেছেন “তদাত্মানঃ, ভেদ নাই 

কেন না সেই ব্রদ্ষই তাহাদের আত্মা ; ভেদজ্ঞান অজ্ঞনকল্লিত, 
তাহ। বস্তুতঃ অভেদের বিরোধী হইতে পাঁরে না। যদিও ব্রহ্ম 

অজ্ঞানজ্ঞ যাবতীয় জীবের আত্মা, অতএব “ত্দাত্মান২” এই বিশে- 
বণটী অব্যাবন্তক, তথাপি অন্ত আত্মার ব্যাবৃত্বির জন্ত এই বিশেষণ- 

ব্যবহৃত হইয়াছে; অথাৎ যদিও ব্রদ্ম বস্ততঃ সমস্ত জীবেরই আত্মা, 
তথাপি অজ্ঞগণ দেহাদিতেই আত্মাভিমান কারস! থাকে, বিবেকী 
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'বিষ্চাবিনয়সম্পন্গে ব্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি | 

শুনি চৈব শ্বপাকে ছ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥ ১৮ 
ইহৈব তৈজ্িতঃ সর্গো যেষাঁং সাম্যে স্থিতং মনঃ | 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তম্ম।দ্ ব্রহ্গণি তে স্থিতাঁঃ 1১৯ 

ভাঁহা করেন না বলিয়! তদাতুপদবাচ্য হম । তন্রিষ্ঠাপদে কর্মানষ্ঠান 

নিবন্ধন বিক্ষেপের অভাঁব এবং তৎপরায়ণ পদে কর্শফলে অনাসক্তি 
দেখান হইল। “জ্ঞাননিরধতকল্মষাঃ” এই :বিশেষণদ্বারা বলা হইল 
ষে একবার মুক্ত হইলে আর দেহসম্বন্ধ ঘটে না ॥ ১৭ 

অন্বয়ঃ |-_-বিদ্ভাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে ( চগ্ডালে ) 

গবি হন্তিনি শুনি (কুকুরে) চ পগ্ডিতাঃ সঘদর্শিন এব 
[ ভবস্তি ] ॥ ১৮ 

অন্নু ।-_-পণ্ডিতেরা বিগ্ভাবিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ এবং চগ্ডালে 
আর গো, হস্তী ও কুকুরে তুন্যদশী' ॥ ১৮ 

স্বামী |-__কীদৃশান্তে জনিনো যেংপুনরাবৃত্বিং আুভিং 
গচ্ছস্তীত্যপেক্গীয়ামাহ-_বিছ্যেতি। বিষমেঘপি সমং ব্রদ্ৈব ভরষটং 

শীলং যেষাঁং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থ:। তত্র বিদ্যাবিনয়াভাং 

যুক্তে ব্র্গণে চ শুনো যঃ পচতি তশ্মিংশ্েতি কর্ধণে। ঠবষম্যংাবি 

স্ভিনি শুনি চেতি জাতিতে। বৈষমাং দর্শিতম্ ॥ ১৮ 

টিপ্পানী-দেহপাতানন্তর জ্ঞানের ফল বিদেহ কৈবল্য 

বলিয়া এক্ষণে বলিতেছেন যে, যদি প্রারবধ কশ্মবশে দেছপাত ন। 
হয়, তবে সে ব্যক্তি জীবম্মুক্ত বলিয়৷ অভিহিত হয়! ঈদৃশ 

জীবম্মুক্ত পগ্ডিতগণ বিগ্ঞ।বিনযধূক্ত ব্রাহ্ধণ অর্থাৎ সর্বোত্কই প্রাণী, 
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ন গ্রহ্থঘ্তেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্ধিজেৎ প্রাপ্য)চাপ্রিয়মূ। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূড়ো ব্রন্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিত্ঃ ॥ ২৭ 

গোরূপ মধ্যম প্রাণী এবং হন্তি কুকুর চগ্চাল প্রভৃতি সর্ব নিকষ 
গ্রাণীতে তৃন্্যতাই দর্শন করিয়!। থাকেন ॥ ১৮ 

অন্য়ঃ |-+যেষাং মনঃ সাম্যে ( লমত্ধে) স্থিত, তৈ: ইহৈব 
(নংসারে )[ জীবদ্তিরেব ] সর্গ:ঃ (সংপারঃ) জ্িতঃ (নিরন্তঃ)। 

হি (যতঃ) ব্রহ্ম সমং নির্দোষঞ্চ তশ্মাৎ তে ব্র্ণি স্থিত: (ক্রক্ষভাবং 

প্রাপ্ত।ঃ ইত্যর্থঃ)॥ ১৯ 

অনু |-___ধাহাদের মন সর্বত্র সমত্তে অবস্থিত, তাহারা এই 

জীবনেই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; যেহেতু ব্রদ্ধ নিঙ্দোষ এবং 
সব্ধত্র সমভাবে অবস্থিত, স্থতরাঁং তাহারাও ব্রন্ঘভাব গ্রাঞ্ধ 

হইয়াছেন ॥ ১৯ 

স্বামী |-__ নন বিষমেষু সমদ্শনং নিষিদ্ধং কুর্ধবস্তোইপি 
কথং তে পণ্ডিতা:? যথাহ গৌতমঃ-"পম।সমাভ্যাং বিষম্সমে 
পূজীতঃ” ইতি। অন্তার্থ:--সমায়ু পৃজায়াং বিষণে প্রকারে কৃতে 
সতি (ব্ষমায় চ সমে প্রকারে সতি স পৃজক ইহলোকাৎ পরলোক[চ্চ 
হীয়ত ইতি । তত্র।হ_ইহৈবেতি | ইহৈব জীবপ্তিরেব তৈঃ, সজ্যত 

ইতি সর্গঃ সংসারে জিতে! নিরস্তঃ| কৈ, যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্তে 

স্থিতং। তত্র হেতু: হি যন্মাদ ব্রদ্ধ সমং নির্দোষ্চ তম্মাত্তে সমদর্শিনে। 

্রঙ্গণ্যে ব স্থিতা ব্রঙ্গতাবং প্রাপ্ত! ইত্যর্থঃ। গৌতমোক্তস্ত দোষে। 
্রন্ষভ। বপ্র। পরেই পূর্ববষেব পূজাত ইতি পৃজ কাবস্থাশ্রবণাৎ ॥ ১৯ 

টিপ্পনী |-_ম্বত্যাদিতে সর্বত্র সমদর্শনের নিন্দা থাকিলেও 
মমদর্শিগণের ঈভলোকেই সংস।র নিবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়। 
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বাহ্ম্পর্শেষসক্তাত্ম। বিন্দত্যাত্মনি বু হ্ৃখমূ । 
সব্রঙ্মযোগযুক্তাস্ত্রা হৃখমক্ষয়মশ্্তে ॥ ২১ 

তাহার! নেই নিন্দ(র বিষয়ীভূত নহেন। অজ্ঞান গৃহিগণই ত।চুশ 
স্বৃতি বাক্যের বিষয় ॥ ১৯ 

অন্বয়ঃ 1 যঃ) ব্রদ্ধবিৎ (ত্রক্গজঃ) [ভূত্বা] অন্ষণি 

[এব] স্থিতঃ [সঃ] স্থিরবুদ্ধিঃ (নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ধঃ ) অসংমুচঃ 

(নিবৃত্ত মোহঃ) প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহষ্যেৎ (হ্বধ্যতি) অগ্রিয়ং চ প্রাপ্য 

ন উদ্্বিজেৎ্ (বিষীদতি )॥ ২০ 

অনু ।-_ঘিনি ক্রহ্ষবৎ হইয়] ব্র্ধে অবস্থান করিতেছেন 

তিনি স্থিরবুদ্ধি ও মোহবিমুক্ত; স্থতরাং তিনি প্রিয়বস্তব লাততে 

হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তলাভে রিষধও হন নাঁ॥ ২৯ 

স্বামী | ত্রন্গপ্রাপ্তম্ত লক্ষণমাহন প্রহৃষ্যেদিতি। 
ব্রদ্দবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্ষণ্েব যঃ স্থিত স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রন্থষ্যেৎ ন 

প্রহছে হর্ষবান্ স্তাৎ,অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নে।ছ্িজেৎ ন বিষীদতীত্যে৫থঃ 

ঘত: স্বিগবু্ধিঃ স্থিরা নিশ্চল! বুদ্ধিরস্য । তত কুতঃ ? যতো২সংমুঢ়: 
নিবুত্তমোহঃ ॥ ২০ রর 

অন্বয়ঃ |--বাহ্স্পরশেষু (বাহোন্দিয়বিষয়েহু) অসঙ্গাত্মা 

(অনাসক্তচিত্তঃ) আঁত্মনি ( অন্তঃকরণে ) যত [ উপশমা একং 

সাত্বকং ] স্খং[ তত] বিন্দতি (লভতে) ব্রঙ্মযোগযুআ্বা (ত্রক্ষণি 

যোগেন সমাধিন! যুক্ত: তদৈক্যং প্রাপ্ত: মাত্সা যন্ত তাদুশঃ) সঃ 

অক্ষয়ং স্থথমূ অশ্ন,তে ( গ্রাপ্পোতি )॥ ২১ 

অনু ।-_বাহেব্দরিয়বিষয়ে যাহার চিত্ত আসক্ত নহে, তিনি 
অন্বঃকরণে উপশমাত্মক সাত্বিক সুখ ভোগ করেন; সমাধিছ্ধারা 
ঝ্রদ্ধে একত। প্রাপ্ত সেই ব্যক্তি অক্ষয় স্থথ প্রাঞ্ত হন ॥ ২১ 
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যে হি সংস্পর্শজা ভোগ! ছুঃখযোনয় এব তে। 

আ্থান্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেয়ু রমতে বুধঃ ॥ ২২ 
শরুোতীহৈব যঃ সোট়ং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাঁৎ | 
কামক্রোধোগডবং বেগং স যুক্তঃ স স্খী নরঃ ॥ ২৩ 

নবমী ।---মোহনিবৃত্যা বুদ্ধিস্থৈধ্যে হেতুমাহ-_বাহ্থেতি। 
ইন্দিয়ৈঃ স্পৃস্টস্ত ইতি স্পর্শ। বিষয়! বাহেলিম্ববিষয়েঘণক্তাত্মা অনা- 
সক্তচিত্তঃ আত্মন্স্তঃকরণে যছুপশমাত্মকং সাত্বিকং স্থথং তদ্দিন্দতি 

লভতে, স চোপশমন্দুধং লব্ধ ব্রহ্মণি যৌগেন সযা ধিনা যুক্তত্ৈক্যং 

প্রাপ্ত আত্মা যন্ত সোহঙ্গয়ং স্ত্থমশ্্,তে প্রাপ্রোতি ॥ ২১ 

অন্বয়ঃ ।-€হ কৌন্তেয়! যে ভোগা: সবখানি) সংস্পর্শজা: 
(বিষয়জ।তা:) তে ছু:খযোনয়ঃ (দুঃখস্তৈব কারণভূতাঃ) এব [তথা ] 

আগ্ঘন্তবন্তশ্চ ( উৎপত্তিবিনাশশীলা: ) [ অতঃ ] বুধ; (বিবেকী) 

তেষু ন রমতে ( প্রীতিমন্ুভবতি ) ॥ ২২ 

অনু ।-__-হে কুস্তীনন্দন ! যে সকল স্থখ বিষল্ হইতে জন্মে, 

তৎ্সমদয় ছুংখেরই কারণভূত এবং আগ্স্তবিশিষ্ট অথাৎ স্থায়ী 

নহে, অতএব বিবেকীরা সে সকল সুখে রত হন না॥ ২২ 

স্বামী | _নম্থ প্রিয়বিষয়ভোগ[নামপি নিবৃত্তে: কথং 

মোক্ষঃ পুরুষার্থ: স্তাতত্রাহ-যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শ 
বিষয়াস্তেভ্যা জাতা যে ভোগা: সুখানি তে হি বর্তমানকালেছপি' 

স্পর্ধসুয়াদিবাধত্ব।দ্দ,ঃখটগ্তিৰ যোনয়ঃ কারণভূতাঃ তথাদিমস্তো- 
ইন্তবস্তশ্চ অতে। বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২ 

অনুয়? ।--যঃ শরীরখিমোক্ষণাৎ্ প্রাক (যাবদ্দেহপাতং ) 

কামক্রোধোত্তবং ( কামক্রোধজাতং) বেগং (মনোনেত্রাদিক্ষোভম্) 

চে 
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যোহন্তঃম্থখোহন্তরারামন্তথাস্তজের্াতিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রহ্মনির্ববাণং ব্রহ্মভূতোহ ধিগচ্ছতি ॥ ২৪ 
ইহৈব ( উদ্ভবসময়ে এব) সোঢুং (প্রতিরোদ্ধং) শক্লোতি, সঃ 
[ এব ] যুক্তঃ ( সমাহিতঃ ) সঃ[ এব ] নরঃ সুখী ॥ ২৩ 

অনু ।__ঘিনি দেহত্য।গের পূর্বব পর্যন্ত অর্থাৎ যতদিন 
মৃত্যু না হয়, কাম ও ক্রোধের বেগ উদ্ভব মাত্রেই প্রতিরোধ 
করিতে সমর্থ, তিনিই সমাহিত যোগী এবং তিনিই শ্ুথী ॥ ২৩ 

স্বামী ।-_-তম্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পুরুযার্থন্তস্ত চ কামক্রোধ- 
বেগোহতিপ্রতিপক্ষোইতম্তৎ্মহনসমর্থ এব মোক্ষভাগীত্যাহ__ 
শরোোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো! বেগঃ মনোনেত্রাদি- 
ক্ষোভলক্ষণন্তমিহৈব তহুত্তবপময় এব যো নর; সোঢ়,ং প্রতিরোদ্ব,ং 
শক্লোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং কিন্তু শরীরাবমোক্ষণাৎ প্রাক যাবদ্- 
দেহপাঁতমিত্যর্থঃ। ঘ এবস্ুতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিভঃ স্থখী ৮ 
ভবতি নান্তঃ। যথা মরণাদুদ্ধং বিলপন্তীভিযুবতীভিরালিঙ্গ্যমানো- 
ইপি পুত্রাদিভিহিমানোহশি যথ। প্রাণশূন্ঠঃ কামক্রোপবেগং 
সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবঙ্পেব য: সহতে, স এক্ যুক্তঃ 
স্থথী চেত্যর্থ:। তছুক্তং বশিষ্টেন__“প্রাণে গতে যথ। দেহ: স্থুখং 
ছুঃখং ন বিনদতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোহগি স কৈবল্যাশ্রমে 
বনে [ ৫কবল্যাশ্রয়ে। ভবেৎ ]॥* ইতি ॥ ২৩ 

অন্থয়ঃ |-_বঃ অস্তঃস্থথঃ (অন্তঃ আত্মনি এব সুখং যন্য 
নতু বিষয়েঘু সঃ) অস্তরারামঃ (অস্থঃ আত্মনি এব আরামঃ প্রীতি 
নতু বহিঃ যন্ত সঃ) তথা যঃ অন্তর্জযোতিঃ (অস্তঃ জ্যোতিঃ দৃষটিরযন্য 

নতু গীতনৃত্য।দিষু সঃ ) সঃ এব যোগী ব্রদ্মভৃতঃ (ত্রহ্মণি স্থিতঃ সন্) 
্রঙ্ষনির্ববাণং (ব্রহ্মণি লয়ম্ ) অধিগচ্ছতি ॥ ২৪ 
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.লভভ্তে ব্রহ্মনির্ববাণস্থষয়ঃ ক্ষীণকলুাষাঃ | 
ছিন্ন দ্ৈধা যতাত্মানঃ সর্বব্ৃতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ 
কামক্রোধবিষুক্তানাং যতীনাঁং যতচেতসাঘূ। 

অভিতে। ব্রহ্ম নির্ববাণং বর্ততে বিদিতাজুশীম্ ॥২৬ 
অনু.।-_ধাহাদের আত্মাতেই (বিষয়ে নহে) ু খ,আত্মাতেই 

( বহিঃ পদার্থে নহে) গ্রীতি, আত্মাতেই ( নীতাদিতে নহে) দৃষ্টি 
তিনিই ব্রঙ্গে অবস্থিত যোগী এবং ব্রন্ে লয় প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ 

স্বামী ।--ন কেবলং. কামক্রোধবেগসংহরণমান্রেপ - মোক্ষং 
প্রাপ্রোতি, অপি তু যোইস্তরিতি অন্তরাত্মন্তেব নুখং যন্ত ন তু 

বিষয়েু অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া! যস্ত ন বহিঃ,অন্তরেব জ্যোতিদুর্টিবস্ত 
ন গীতনৃত্যাদিষু, স এব ব্রদ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ত্রদ্মণি নির্ধবণং 

লয়ম্ধিগচ্ছতি প্রাপ্পে।তি ॥ ২৪ 

অন্থয়ঃ ।.-ক্ীণকনযাঃক্ীপণপ।পাঃ) ছিন্নদৈধাঃ(ছি্গংশয়া:) 

যতাত্মানঃ (সংযতচিত্বাঃ ) সর্বভূতহিতে রতাঃ (কৃপালবঃ ) খ্যয়ঃ 
( সম্যগ,দর্শিনঃ )ব্রহ্মনির্ববাণং ( মোক্ষং ) লভভ্তে ॥ ২৫ 

অনু ।-_-ধাহাদের পাপ ক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, ধাহাদের সর্বব- 
বিধ সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, ধাহার। চিন্তকে সংযত করিয়াছেন এবং 
ধাহারা সর্ধবভূতের হিতসাধনে নিরত আছেন, এতাদৃশ তত্বদর্শী 
খধিগণ ত্রহ্ষনির্বাণ (মোক্ষ ) লাভ করেন ॥ ২৫ 

স্বামী |-_-কিঞ্চ লভস্ত ইতি । খাষয়ং সম্যগদর্শিনঃ ক্ষীণং 
কল্সষং যেষাং, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ে যেষা, যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং 
যেযাং, সর্ধ্বষাং ভূতান।ং হিতে রতাঃ যে ক্কপালবস্তে ব্রহ্মা নির্ববাণং 

মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫ 
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স্পর্শান্ কৃত্ব! বহির্বান্থাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ। 
প্রাণাপাঁনৌ সমৌ কৃত্তা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ 
যতেক্ড্রিয়নোবুদ্ধিরমুনির্মোক্ষপরাঁয়ণঃ 
বিগতেচ্ছাভয়ক্লোধো যঃ মদ। মুক্ত এব সঃ ॥২৮ 

অন্বয়ঃ | কামক্রোধবিষুদ্/নাং যতচেতদাঁং ( সংধত- 

চিত্ত।ন।ং) বিদিতাত্মনাং (জ্ঞ।তাত্মত্তত্বানাং) ঘতীনাং (সঙ্গ্যাসিনাম্) 

অভিতঃ( উতযতঃ জীবতাং মৃতানাঞ্চ ) ব্রঙ্গনির্বাণং (ক্রদ্ষণি লয়ঃ 
বর্ততে ॥ ২৬ 

অনু __কামক্রোধবিযুক্ত, সংঘতচিত্ত, আত্মতত্বজ্ঞ সন্গ্যাসী- 
বিগের উত্তয়লোকেই ব্রদ্দে লয়প্রপ্তি ঘটে ; অর্থাৎ তাহারা যে 
মৃত্যুর পরেই মোক্ষ প্রাপ্ধ হন, তাহা নহে? পরস্ত জীবদ্দশায়ও 
তাহারা মুক ॥ ২৬ 

স্বামী ।.-_-কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্য।ং বিষুক্বাঁনাং 

যতীনাং সংক্গ্যাসিনাং সংযত চিত্ত।নাং জ্ঞাতা স্সতত্বানীমভিত: উভয়তো 

জীবতাং স্বৃতানঞ্, ন দেহান্তর এব তেষাং ব্রক্ষণি লয়ঃ অশি তু 
জীবতামপি বর্তৃত ইত্যর্থ; ॥ ২৬ রি 

অন্বয়ঃ 1-_বাহ।ন্ স্পর্শান্ ( উন্দ্রিয়বিষয়ান্) বহিঃ কৃত 

চক্ষুশ্চ ভ্রবোঃ অন্তরে (ভ্রমধ্যে ) এব কৃত্ব। নাসাভ্যন্তরচারিণৌ 

প্রণাপানৌ [ উর্ধাীধোগতিরোধেন ] সমৌ কৃত্বা! (কুস্তকং কত্বা) 

যতেন্ত্িয়মনোবুদ্ধিঃ মেক্ষপরাপণঃ বিগতেচ্ছাভয়কোধঃ ধঃ মুনিঃ সঃ 

সর্দ ( জীবন্পপি ) মুক্তঃ এব ॥ ২৭1২৮ 
অনু ।___বকি:ক্বিত [বূপরসা'দি] ইন্দ্র বিষমগুলি বাঁহিরেই 

রাখিদ্া অর্থাৎ সেগুলি চিন্তা না করিগ্সাঃ চক্ষুদ্বয় জধুগলের মধ্যে 

সংস্থপিত করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে সঞ্চরমাণ প্রাণ ও অপান 
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বৃত্তিকে সমভ।বাপক্ন করিয়! অর্থাৎ কুস্তক করিয়৷ খিনি ইন্দ্রিয়, মন 
ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন, ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ বিদুরিত করিয়া 
ছেন, ঈদূশ মোক্ষপরায়ণ যে মুনি, তিনি সর্বদা অর্থাৎ জীবিত 
থাকিয়াও মুক্ত ॥ ২৭২৮ 

স্বামী ।-_-প যোগী ত্র্ষনির্বাণমিত্য।দিযু যোগী মোক্ষ- 
মবাপ্রোতীত্যুক্তং তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ--ম্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম্। 
বাহ! এব স্পর্শ] বূপরসাদয়ো। বিষয়া শ্চিন্তিতাঃ সন্তোহস্তঃ প্রবিশত্তি 

তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত! চক্ষুশ্ট ক্রবোরস্তরে জমধ্যে এব 

কত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োনিমীলনে নিদ্্রয়া মনো লীয়তে, উন্গী- 

লনে চ বহিঃ প্রসর্পতি তদুভয়দোষপরিহা রার্থমর্ধনিমীলনেন ভ্রমধ্যে 

দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থ:। উচ্ছ্বাীসনিশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরস্তো 
প্রাণাপানাবৃদ্ধ।ধোঁগতিরোধেন মমৌ কৃত্বা! কুস্তকং কৃত্তেত্যর্থঃ। যদ্ধ। 

প্রাণো্য়ং যথ| ন বহিনির্ধাতি, তথ। চাপানোঁহস্তন' প্রবিশতি,কিস্ত 

নাপামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথ! মন্দাভ্যা মুচ্ছাসনিংশ্বাসাভ্যাং 

সমৌ কৃত্বেতি। যত ইতি । অনেনোপায়েন যতাঃ সংযত ইন্দ্রিয়" 
মনোনুদ্ধয়ো যন্ত, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রে ধা যস্ত এবসুঁতো যো 
মুনিঃ স সদ] জীবক্পপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৭1২৮ 

টিপ্লনী ।--পূর্ধে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বরার্পণবুদ্িত্বার! 
কন্মযোগের অনুষ্টানে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়; তদনস্তর সন্ন্যাস, 

তদনস্তর মোক্ষদাধন জ্ঞান উৎপর হয়। ইদ্দানীং সম্যক দর্শনের 

অন্তরঙ্গ সাধন পূর্বোক্ত ধ্যানযোগ বিস্তারিতভাবে বলিৰার জন্য 
ভগব।ন্ তিন্টা শ্লোক বলিলেন । সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায় ইহার বিবরণ- 
স্বরূপ। তল্মপ্যে ছুইটী দ্বারা যোগ এবং একটী দ্বারা যোগফল 

বলা হইতেছে ।-- 
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ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। 

'সুহ্ৃদং সর্ববভূতানীং জ্ঞাত্ব! মাং শান্তিস্বচ্ছতি ॥২৯ 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহশ্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

ভীম্ষপর্বণি শ্রীমন্তগবদগীতীস্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্ঠায়াং 

যোগশাস্তরে শ্রাকষ্ণাজ্জনসংবাদে কর্মসন্ত্যাসযোগো 
নাম পঞ্চমোহ্ধ্য।য়ঃ ॥ ৫ 

শবাঁদি বিষয়কে অন্তঃকরণ হইতে বহিভূর্ত করিয়া চক্ষৃদ্বয় 
ভ্রপ্রদেশের মধ্যস্থানে স্থাপনপূর্ববক কুস্তকদ্বারা প্রাণাপানের গতি 

সমান করিয়৷ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত করত মোঁক্ষপরায়ণ এবং মনন 
শীল হইলে যোগিগণ শ্বয়ংই মুক্ত হন; তাহাদের মোক্ষের জন্য চেষ্টা 
করিতে হয় না। বাহ শব্দের তাৎ্পধ্য এই যেশব্বাদি যদি ম্বভাবতঃ 
অন্তঃস্থ হইত, তাহ। হইলে তাহাকে বহিভূতি করা অসাধ্য; কারণ 
যাহার যে ্বভাব তাহ হইতে তাহার মুক্ত হওয়া অপভ্ভব । বস্ততঃ 

তাহা নহে; শব্দাদি বাহা পদার্থ কেবল অন্তঃকরণবৃত্তিদ্ধার! অন্তরে, 

প্রবেশ করিয়াছে মাত্র; অতএব তাহাকে বহির্ভূত কর! অসাধ্য, 

নহে। ভ্রমধ্যে নেত্রস্থাপনের উদ্দেশ্ঠ,--নেত্র নিমীলিত করিলে, 
লয়াত্মিক। নিদ্রাবৃতিদ্বারা চিত্ত লীন এবং উন্মীলিত করিলে! | 

প্রমাণাদি বৃত্তিচতুষ্টমদ্বারা চিন্ত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, এই জন্ত 

ভ্রমধ্যে চক্র স্থাপন করিঘবা অর্ধনিষীলিত অবস্থায় রাখিবে ॥২৭২৮। 
অন্থয়ঃ ।*--যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং ( পালকং ) সর্বলোক- 

মহেশ্বরং সর্ধবভৃতানাং স্হৃদং ( নিরপেক্ষোপকারিণম্ অন্তর্্যাম্িং) 

মাং জ্বাত্ব। [মত্প্রসাদেন] শান্তিং (মোক্ষম) খচ্ছতি (প্রাপ্োতি) 1২৯ 

১১ 



২৪২ শমস্তগবর্ধগাত] | [ £মঃ অঃ 

অনু [আমাকে যজ্ঞ ও. তগস্তার গাঁলক, সর্ধবলোকের 
মহান্ ঈশ্বর এবং সর্বভূংতর হুহ্বৎ অর্থাৎ নিঃপেক্ষ উপকারী 
জানিয়া মানবগণ শাস্তি ( মোক্ষ ৷ লাভ করেন ॥ ২৪ 

পঞ্চম অধ্যায় পমাঞ্ধ ॥ ৫ 

স্বামী |-_নন্বেবমিন্দ্িয়াদিলংযমমাত্রেণ কথং মুক্তি: স্যানন 

তাবন্সাত্রেণ কিন্তু জ্নছাঁরেণেত্যাহ- ভোতারমিতি। যঙ্জানাং 

তপসাঁঞ্চেব মম ভতৈঃ সমর্পিতানাং দৃষ্ছয়া ভোক্তীরং পাঁলকমিতি 
বা, সর্কেষাং লোকাঁনাং মহাস্তমীশ্বরং,সর্ববভূতানাং সুহ্দং নিরপেক্ষো- 
গকারিখমন্তধ্যামিণং মাংজাত্ব। মতগ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমুচ্ছতি 
গ্রাপ্পোতি ॥ ২৯ 

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং যোগলাংখ্যয়োঃ। 

সমৃচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্বক্ঞং নৌমি তং গুরুম্॥ 
ইতি শ্রীধবন্থামিকৃত-টাকায়াং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥ 

টিপ্রনী |--উদ্ত যোগের ফল বলিতেছেন--যঞ্ঞ ও 

তগন্ার পালক, হিরণ্যগর্ভাদিরও ঈশ্বর, জীবগণের প্রত্যুপকার- 

“মিরপেক্ষ উপকারী আমাকে তত্বৎরূপে অবগত হইয়া ঈদৃশ 
যোগিগণ মুক্তি লাভ করেন। অরুন যদি বলেন যে, তোমাকে 

সাক্ষাৎ দেখিয়াও আমি মুক্ত হই না কেন? তজ্জন্য উক্ত বিশ্ষেণ 

সমূহ গ্রদদ্ত হইয়াছে অর্থাৎ আমাকে এইরূপে জানিতে পারিলেই 

মুক্তিলাভ হয় ॥ ২৯ 
ইতি পঞ্চম অধ্যায়॥ ৫ 

এস চহরিকওজত উনি 



ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ | 
শ্ীভগবানুবাঁচ-_ 

অশাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কাধ্যং কন্ম করোতি যঃ। 
স সন্গ্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রির্ন চাকরি ॥১ 

আন্বঃ 1--শ্রীভগবান্ উবাচ-ঘঃ কর্মকসম্ অনাশ্রিতঃ 

( অনপেক্ষমাণঃ )[ সন্ ] কাধ্যম্ ( অবশ্থ ক্তব্যতয়! বিহিতং ) কম্ম 

. করোতি, সঃ [ এব ] সন্ধ্যাসী চ যোগী চ [জ্ঞাতব্য ইতি শেষঃ], ন 
নিরগ্নেঃ ( আগ্ননাধ্যে্টযাখ্য কপ্মত্যাগী) নচ আক্রয়ঃ (অনগ্রিণাধ্য- 

পর্ত[খ্যকর্শত্যাগী )[ সন্প্যাসী যোগী চ জেে়ঃ ]॥ ১ 
অনু ।--শ্রভগবান্ কহিলেন_ঘিনি বর্শাফ'লর অপেক্ষা 

ন| করিয়া অবশ্য কর্তব্যরূপে বিহিত কন্ম করেন, তানই সন্ম্যাসী 

এবং তিনিই যোগী; কিন্তু যিনি অগ্নিসাধ্য ইষ্টি অর্থাৎ যজ্ঞাদি 

কাধ্য ত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি, অগ্রিদ্ধারা সম্পাদ্নীম্ন নহে, 

এরূপ পৃর্তাদি ( জলাশয় খননাদি ) কাধ্য ত্যাগ করিয়াছেন, তিন 

ম্্যাসীও নহেন- যো গীও নহেন ॥ ১ 

স্বামী ।__চিত্তে শুদ্ধেপি ন ধ্যানং বিনা! সন্ধ্যাসমান্রতঃ 

মুক্তিঃ স্তাঁদিতি যষ্টেহম্মিন্ ধ্যানযোগো! বিতন্থতে ॥ পুর্ববাধ্যাস়াস্তে 
সংক্ষেপেণেক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতূং যষ্টাধ্য।য়ারস্তঃ, তত্র তাবৎ 

"সর্ববকর্মাণি মনসা সনন্তন্তান্তে” ইত্যারভ্য সন্ধ্যাসপূর্বিবকায়া 
জ্ঞাননিষ্ঠায়ান্তাৎপর্য্ণা ভিধানাদ্ব,হখন্ব বূপত্বচ্চি কর্মণঃ সহসা! 

সম্যাপাতিগ্রপন্গং গ্রাপ্তং বারগ্গিতুং সন্ন্য।সাদপি শ্রেষ্টত্বেন কর্মযোগ- 

স্যৌতি-_ অনাশ্রিত ইতি দ্বাত্যাম্। কর্মফলমনাশ্রিতোহনপেক্ষমীণঃ 



৬৮ 

৮২৪৪ শ্রীমস্তগবদগীতা । | ৬ষ্ঠ: অঃ 

যং সন্যাসমিতি প্রানুর্ষযোগং তং বিদ্ধি পাগুব | 
ন হাসংন্যস্তসম্কল্লপো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ 

সন্পবশ্যং কাধ্যতয়। বিহিতং কর্ন যঃ করোতি, স এব সন্ন্যাসী যোগী 
চ» ন তু নিরপ্নিরগ্রিসাধোষ্ট্যাখ্যকম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োহ্নগ্লিসাধ্য- 

পূর্তৃকর্্মত্যাগী চ॥ ১ 
টিপ্রশী।-_পঞ্চমাধ্য।য়ের শেষের তিনটি শ্লোকদ্বারা যোগ 

কথিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার নিমিত্ত ষষ্ঠ অধ্যায় আরব্ধ 
হইতেছে । সর্ব্কম্মত্যাগদ্ধারা যোগ করিতে হইলে ত্যাজ্যত্ব- 

নিবন্ধন কম্মের হীনতা আশঙ্কা করিয়া প্রথমতঃ গ্লোকদ্বয়ে কর্মের 

প্রশংসা করিতেছেন ।--কম্মফলের অপেক্ষা না করিয়। কর্তব্যবোঁধে 

যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদ্ি নিত্যকশ্ম করিয়া থাকে, সে কন্মী হইয়াও 

সন্ত্যাসী এবং যোগী । সন্ন্যাস অর্থ ত্যাগ, অতএব কর্মফল ত্য।গ 

দ্বারাই সন্ন্যাস সিদ্ধ হইয়াছে এবং চিত্তবিক্ষেপাভাবরূপ যৌগও, 
তাহার ফলতৃষ্ণারূপ চিত্ত বিক্ষেপের অভাবনিবন্ধন অন্তথ|-সিদ্ধ। 

এই শ্সোকে লক্ষণাার। ত্য/গ পদে সন্গ্যাস এবং ফলতৃষ্ণাই বিক্ষেপ। 

অতএব এই ব্যক্তি যদিও অগ্রিসাধ্য শ্োত কর্ম ত্যাগ করে নাই 
এবং অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্তকম্মও ত্যাগ করে নাই, তথাপি সন্ন্যাসী 

এবং যোগী--অথবা ইহার এইরূপ অর্থ--সেই ব্যক্তি নিরগ্সি 

সন্ন্যাসী এবং নিক্ছিয় যোগী নহে; কিন্তু সাগ্রিক সন্ম্যামী এবং সক্রিয় 
যোগী । অর্থাৎ নিষাম কর্মানুষ্ঠায়ী যোগী এবং সন্গ্যাসী। এস্থলে 

অক্রিয় পদদ্বারাই নর্বব কর্মসন্ন্যাগের লাভ হয়; অতএব নিরগ্রিপদ 

ব্যর্থ এইজন্য অগ্র শব সমগ্র কর্মের উপলক্ষণ, নিরগ্মি পদে 

সম্যাঁসী এবং ক্রিয়াপদে চিত্তবৃন্তি,অক্রিয়পদে নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি যোগী ১ 



তষ্ঠঃ অঃ] ষষ্ঠটোহধ্যাক্ঃ | ৰ ২৪৫ 

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কাঁরণযূচ্যতে । 
ঘোগাঁর্ঢস্ত তন্তৈব শমঃ কাঁরণমুচ্যতে ॥ ৩ 

অন্বয়ঃ |--হে পাগুব ! ষং সন্্যাসম্ ইতি প্রাঃ [ কেবগাঁৎ 

ফলসন্ন্যা/সাৎ ] তং যৌগং বিদ্ধি (জাঁনীহি) হি (যম্মাৎ) 

অসংন্যন্তপস্ক্পঃ [ কর্মনিষ্ট: জ্ঞাননিষ্টে। বাঁ] কশ্চন ( কশ্চিদপি ) 

যোগী ন ভবতি॥ ২ 

অনু ।--৫ে পাঁওুনন্দন ! পণ্ডিতের। যাঁহাকে দন্ন্যাপ বলেন, 

' কেবল ফলত্যাগবশতঃ ] তাকাই যোগ বলিয়। জাঁনিবে। কারণ, 

ঘিনি সন্কল্প ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তিনি কর্মননিষ্ঠই হউন বা 

জ্ঞাননিঠই হউন, যোগী নঙ্কেন ॥ ২ 

স্বামী ।--কুত ইত্যপেক্ষায়াং কম্বযোগট্সৈৰ সন্গ্যাসত্তবং 

প্রতিপাদয়ন্নাহ-যমিতি | যং সন্গ)াসং প্রাঃ গ্রকর্সেণ শ্রেঠন্ে- 

নাঃ “সংন্যান এবাত্যাচরেৎ্” ইত্যাদি শ্ুতেঃ উতি, কেবলাৎ 

ফলসংস্তাসাদ্ধেতোযোগমেব তং জানীহি | কুত ইতাপেক্ষায়ামিতি- 

শব্দোক্তো হেতুর্যোগেইপ্যস্তীত্যাহ-ন হীতি। ন সংন্স্তঃ ফল 

সঙ্কল্পো যেন স বর্মনিষ্টে। জ্ঞাননিষ্টো বা কশ্চিদপি যোগী ন 

ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসাম্যাৎ সংন্তাসাঁৎ সন্গ্যাপী চ* ফল- 

সঙ্কল্পত্যাগাদে চিত্তবিক্ষেপাভাবাদ্ যোগা চ ভবত্যেব স ইতার্থঃ ॥২ 

অনুয়ঃ |--যোগং (জ্ঞানযোগ্ম) আরুরক্ষোঃ প্রো মচ্ছো:) 

নুনেঃ [ তদারোহণে ] কর্ম [ চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ ] কারণম্ উচ্যতে ; 

যোগাঁরূঢদ্য তস্য (জ্ঞাননিষ্টস্য) শমঃ (সমাধিঃ) [জ্ঞানপরিপাকে] 

কাঁরণম্ উচ্যতে ॥ ৩ 

অনু 1__জানযো 1গ আরোহণেচ্ছু নিক সম্বন্ধে [ চিত্তশুদ্ধি- 



২৪৬ শ্রীম্গবদগীতা [৬ষঃ অঃ” 

'যদা হি নেক্ডরিয়ার্ধেষু ন কর্মন্যনুষজ্জতে | 

সু্রন্থপ্ক্নাসী_যোগারচ্ত্রপ্োচ্যেতে ॥ ৪ 
উদ্ধবেদাত্মনাজ্মানং নাঁত্সানমবসাঁদয়েৎ। 
আ্সনৈঘ হা-আসনে বন্ধুরাত্ৈ' বিপুরাত্বনঃ ॥ ৫ 

কর বলিয়া] কর্মই কারণ (সাধন) ব'লয়। অভিহিত হয় এবং 

যিনি যোগে আরোহণ কখিয়াছেন; সেই জ্ঞান নষ্ট ব্যন্র সম্বন্ধে 
সমাধিই ( চিত্ত্নক্ষেপক কর্ধতাগ্ট ) সাঁপন বলিয়] উত্ত হয় ॥ ৩ 

স্বামী 1---তহি যাল্জ্জীবং কর্মযোগ এব প্রাঞ্ধ ইত্যাশস্কা 

তদ্য'বধিমাহ--আরুরুক্ষোথিতি | জাঁনযোগমারোট ,ং প্রাপ্ু,মিচ্ছোঃ 

পুংদত্তপারোছে কারণং কর্শা উচ্যতে চিত্ত হুদ্ধিকরত্বাৎ, জ্ঞানযোগ- 

মারঢদ্য তু তন্যৈন জ্ঞাননিষ্টপ্য সমাধিশ্িত্তবিক্ষেপকর্মোপরমে 

জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচাতে ॥ ৩ 

অন্বয়? ।-_যদ। না ( পুরুষঃ ) ইন্দিয়ার্থেষু ( ইঞ্জিয়ভোগ্যেযু 

বিষয়েযু) [ তৎ্সাধন্ষু] বর্ন চ] ন অন্ুষজ্জতে (আসক্তিং ন 

করোতি ) তদ1 সর্বসন্কল্পসক্নযাপী হি (নিশ্চিতং) যোগাব 

উচ্যতে ॥ ৩ 

অনু ।-_-যধন লোকে ইন্দরিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে এবং 

তৎসাধন কর্খসমূহে আসন্ত হন না, তখন সেই সর্ব বিধ-সন্বল্প- 
পরিত্যাগী ব্যক্তি যোগারঢ বলিয়া অভিভিত হন ॥ ৪ 

স্বমী ।-_কীদুশোহমৌ যোগারূডো যদা শমঃ কারণমুচাতে 

ত্যত্রাহ--যদেতি। * ইন্দিক়্ার্থেষিন্ররিয়ভোগ্যেযু শব্বাদিযু তৎ- 
সাধনেষু চ বর্ধন দা নাহ্বজ্জতে আসক্তিং ন করোতিঃ তন্ধ হেতুঃ 



৬ষ্ঠঃ অঃ] বষ্টোষ্ধ্যায়ঃ | ২৪৭ 

 বন্ধুরাত্থাত্নস্তস্ত ষেনাক্ৈবাত্মনা জিতঃ | 
 অনাত্বনস্ত শক্রত্বে বর্তেত'ত্বৈব শত্রব ॥ ৬ 

আসক্তিমূলভূভাঁন্ সর্বান ভোগবিষয়ান্ কর্ধাবিষয়াংশ্চ সঙ্ল্লান্ 

সম্নযাসিতুং ত্ক্ত,ং শীলং যপ্য সঃ, তদা যোগাঁরুট উচ্যাতে ॥ 9 

অুনুয়ঃ ।---আত্মনা! আত্মানং [সংসারাৎ] উদ্ধরেৎ, আত্ান 

ন অবসাদয়েৎ ( অধো ন নয়েং)। হি যন্মাৎ [ মনংসঙ্গাদ্যুপরতঃ ৭ 

আত্মা €ব আত্মনঃ ব্স্ধুঃং আত্ম। এব আত্মনঃ রিপুঃ অপকারকঃ ॥ ৫ 

অন্ব |--[ বিবেকযুক্ত ] আত্মা-( মন) দ্বারা আত্মাকে 
উদ্ধার করিবে ; আত্মাকে কদাচ অধঃপতিত করিবে না, কারণ 

আসন হীন আত্মাই আত্মার উপকারী এবং বিষগ়্াসক্ত আত্মাই 
আত্ম র রিপু॥ € 

স্বাতী ।__ অতো বিষয়'সক্তিত্য।গে যোক্ষং তদাসন্তে চ 
বন্ধং পর্যযালোচ্য রাঁগাদিস্বত।বং ত্যজেদিত্যা হ--উদ্ধরেদিতি | 

আত্মন! বিবেকযুক্তেনাম্মানং সংসাবাদুদ্ধরেৎ ন ত্ববসাদয়েৎ। 

অধে| ন নয়েছ। “ই যক্মাৎৎ আট্ত্বব মনঃসঙ্গাহ্যাপরতং, আত্মনং 
স্বস্য বন্ধুকুপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ ॥ ৫ 

অন্থয়ঃ ।--যেন আত্মন। ( জীবেন) [ কাধ্যকারণসংঘাত, 
রূপঃ] আত্মা জিতঃ (বশীকতঃ) আত্ম! তদ্য আত্মনঃ (জীবন্ত) 
বন্ধুঃ অনাজ্মনস্ত ( অঙ্জিতাত্মনস্ত ) আত্মা ( মনঃ) শত্রুত্বে এৰ 

(শক্রভাবে এব ) শক্রবন্ধ বর্তেত ॥ ৬ 

অনু |--বিন অংত্মাকে (মনকে) বশীকৃত করিয়াছেন; 
আত্মা তাহার বন্ধু) পরন্ত আজি:ত ভ্দ্রয়ের আত্মাই (মন) আত্মার 
শক্রতাসাধনে শক্রবৎ প্রবর্তিত হইয়া থাঁকে ॥ ৬ 



২৪৯ শ্রীমন্তগবদসী ত|। [ ৬্ষ্ঃ অঃ 

জিতাঁত্মনঃ প্রশান্তস্ত পরমাঁতা সমাহিতঃ | 

শীতোষ্নখছুঃখেষু তথ! মাঁনাপমাঁনয়োঃ ॥ ৭ 

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ম! কুটস্থো বিজিতেন্দ্িয়ঃ | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোস্্শ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ 

স্বামী-_কথভ্তৃত দ্যাট বন্ধুঃ, কথন্ভুতম্য চাত্সৈব রিপু- 

রিত্যপেক্ষা য়ামাঁত-_বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাজ্সা কার্ধ্যকারণসজ্ঘাত 

রূপো জিতে! বশীরুতন্তপা তথাভূৃতপ্যান অট্মৈব বন্ধুঃ অনাত্মনে। 

ইজিতাত্মনস্ত্ব আত্মৈবাত্মনঃ শত্রত্বে শক্রবদপকারিতে বর্তেত ॥ ৬ 

অন্বয়ঃ |__দ্দিতাত্মনঃ প্রশাস্তম্ত (রাগাদিশন্যস্ত ) পরং 

(কেবলম্) আত্মা শীতোফ্সৃথদুঃখেষু তথ! মানাপমানয়োঃ সমাঠিতঃ 

( আত্মনিষ্ঠঃ) [ ভবতি 7; [অথবা তশ্তা পরমাত্বা [ছর্দি] 

সমাহিতঃ (স্থিতং ) ভবতি ॥ ৭ 

অনু যিনি জিতাত্। ও বালনাদিশুনা, ভাভার5 শাত্ম। 

শীতে ।ফ্ ও-স্বখতঃখ[দিছে এবং মাঁন ৪ অপমানে আস্মণিষ্ থাকেন 

অথব! তাহার পরমাত্মা! হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকেন ॥ ৭ 

স্বায়ী ।-_-জিতাত্মনঃ শ্বস্মিন বন্ধুতং ক্ষটঘতি_জ্জিতাত্বন 
ইতি। জিত আত্ম! যেন তত্ত প্রশান্তস্ত রাগাদিরভিতত্তৈৰ পরং 
কেবলমাত্মা শীতোঞ্।দিযু সংস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠে। ভবি 

নান্যস্ত, যদ্। তম্ত হৃদি পরমাত্ম। সমাহিত: স্থিতে। ভবতি ॥ ৭ 

অন্বয়ঃ |---জ্!নবিজ্ঞান-তৃপ্রাতআমা (জ্ঞানেন বিজ্ঞানেন চ 

নিরাকাজ্চিত্তঃ) [ অত: ] কুটন্থঃ ( নির্ব্বিকারঃ) [ অতএব | 



৬ষ্ঠ অঃ] বষ্ঠোষ্ধ্যায়ঃ | ২৪৯ 

্হন্মিত্রাযু্দাসীনমধ্যস্থদেষ্যবন্ধুযু | 
সাঁধুন্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্যতে ॥ ৯ 

বিজতেত্িযঃ় [অত এব] সমলোষ্টাম্ম কাঁঞ্চনঃ] নি যুক্তঃ 

( যোগারূটঃ ) উচ্যতে ॥ ৮ 

অনু 1-জ্ঞান (উপদেশজীত ), বিজ্ঞান ( প্রত্যক্ষা্গভব ) 

এতদুভগন রা ধাহার চিত্ত আকাজ্জাশুন্, অতএব নির্বিকার এক 
জিতেন্দরিয়। তজ্জন্য ধাহার মুংখণ্ড, পাঁধাণ ও স্বর্ণ সমজ্ঞান, 
তাদৃশ ব্যক্তি যোগাঁরূচ নাঁমে অভিহিত হন ॥৮ 

স্বামী |---যোগান্ঢন্ত লক্ষণং শ্রৈষ্ট্যং চোক্তমুপপান্ছে।প- 
নংহরতি-জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকৎ, বিজ্ঞানম্পরোক্ষা নুঁভবঃ, 

তভ), উঞে। নিরাকাজ্ষ আত্মা! চিন্তং বস্য, অতঃ কুটস্থে। নির্বিরি- 

কারঃ, অতএব বিজিতাশীক্্িয়াণি যেন, অতএব সমানি লোষ্রাদীনি 

নপ্ঠা, মুৎখণ্ডপাবাণনুবর্ণেযু হেয়োপাদেয়বৃদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগার 

ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ 

অন্থযঃ|-_মুহশিত্রাযুযদ।সীনমধ্য হথেষ্যবন্ধুষু সধুষু পাপেধু 
চ আঁপ নমবুদ্ধিঃ ( রাগদ্ধেষাদিশূন্যবুদ্ধিঃ ) বিশিষ্যতে ( বিশিষ্টো 

ভবতি )॥ ৯ 

অন্ন |-_ধিন সুহ্ৎ, গিজ্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষা, 
বন্ধু এবং সাধু ও পাপিষ্টে সমজ্ঞানী, তিনিই শ্রেষ্ঠ । (হন্ধং 

ঘিনি স্বভাবতঃ হিতাকাজক্ষী, মিত্র-ধিনি স্েহবশতঃ উপকারী, 

 অবি--ঘাঁতুক, উদাশীন--বিবাঁদকারী উভয় র উপেক্ষা - 

কারী, মধ্যস্থ--বিব্দমান উভয় পক্ষেরই ঠিতকামী, দ্বেষ্য-- 
দ্বেষপাত্র, বন্ধু-_ন্ম্ব'বিশিষ্ট, সাধু_-দাঁচার, পাপিষ্ট-_ছুরাচার) ৯ 



২৫৯ শ্রীন্তগবদগীতা। 

যোগী যুগ্তীত সততম'আনানং রহুসি স্থিতঃ | 
একাকী যতচিত্তাস্ব! নিরাশীরপরি গ্রহঃ ॥ ১০ 

স্বামী |--নুহন্সিতর।দিযু সমবুদ্িযুক্স্ত ততে ২পি শ্রেষ্ট 

ইতাহ-_সুহ্বদিতি। সুহ্ৃৎ স্বভাবেনৈব হিত'শংদী, মিত্রঃ স্নেহ 
বশেনোপকারকঃ, অরির্ধাতুকঃ, উদাপীনো বিবদমানয়োরুভয়ো- 

রপ্যুপেক্ষক্ত মধ্যস্থে। বিবদমানয়োরপি হিত শংণী, দ্েষ্যং 
ঘ্বেষবিষয়ঃ বন্ধুঃ সম্বন্ধী, সাধবঃ সদ.চারাঃ, পাপা ছুরাচারাঃ, এতেষু 

মম] রাগন্ধেষাদিশৃন্য! বুদ্ধর্ষস্য ন তু বিশিষ্ট: ॥ ৯ 

অনুযুঃ _যোগী ( যোগারুটঃ) সততং ( নিকস্তরং ) রহসি 

( একান্তে )স্থিতঃ [ন্] একাকী (নিঃসঙ্বঃ) যতচিত্তাত্ম। (যত - 

দেহচিওঃ) নিরাশীঃ (নিরাকাজ্ঃ শিরাহ রো! বা) অপরি গ্র:ঃ (পরি 

গ্রংশুন্যঃ ) আত্মানং (মনঃ) যুজীত ( সম।হিতং কুধ্য।ৎ) ॥ ১০ 

অন্যু,__যোগারূট বুক্তি সর্বদা নিজ্জংন থ।কিয সঙ্গ হ'ল 

সংযতচিত্ত ও সংঘতদেহ এবং নিরাক।জ্ক ( বা সংযতাহার ) হইয়। 

পরিগ্রহ পরিভ্যাগপূর্ধক মনকে স্মাহিত করিবেন ॥ ১০ 

্বাঁমী ।__এবং যোগারঢলক্ষণমু্া ইদ।শীং তস্ত সাঙ্গং 
যোগং বিধন্তে যেগীত্যাদিনা -স যোগী পরমে! মত ইত্যস্তেন 

গ্রন্থেন। যৌগীতি । ঘোগী যোগার আত্মানং মনে যুগ্তীত 

সমাহিতং কুয্যাৎ, সততং নিরস্তরং রসি একান্তে স্থিতঃ সন্, 

একাকী সঙ্গশূন্য:, যত: সংযতঃ চিন্তমাত্মা! দেহশ্চ যন্, নিরাশীনি র।- 
কাজেক্ষা নিরাহাঁরে। বা» অপরিগ্রহঃ পরি গ্রহ শৃণ্যশ্চ ॥ ১০. 

টিপ্পনী ।-_অতীত শ্লোকে যোগারট ব্যক্তির লক্ষণ ও 
ফল বলিয়া ইদানীং তাদৃশ ব্যক্তির সাঙ্গ যোগ «“স যোগী পরমো 
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শুচে। দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ | 
ন'তুচ্ছি তং নাতিশীচং চেলাজিনকুশোতরমূ ॥১১ 

শব্রৈকাগ্র ঘনঃ কৃত্বা! যতচিভেক্দিধক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্য:সনে যুগ্তযাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ 

মৃতঃশ (*্টমঃ। ৩২শ ) ইত্যন্ত শ্লে'কে বলিতেছেন-_-এইরপণ উত্তম 

ফলপ্রাপ্তির জন্ত যোগারুট ব্যক্তি ক্ষিপ্ত, মুড ও বিক্ষিপ্ত ভূমি পরি- 

ত্যাগ পৃদক একাগ্রও শিরুদ্ধ ভূমিতে চিত্তকে সমাহিত করিবেন] 

যোগের অপ্রতিবন্ধক দুর্জনাদিবভ্ডিত নিজ্জন দেশ--গুহাঁদিতে 

অবস্থান করিবেন। বৈরাগ্যের দৃঢ়ভাপ্রযুজ তৃষ্ণ,শুন্ত ও 

পরিগ্রহরহিত হইয়1 দেহ ও অন্তঃকরণ সংযত করিবেন ॥ ১০ 

জন্যঃ 1__শুচৌ দেশে (শুদ্ধে স্থানে) আত্মনঃ (শ্বস্ত) 
স্থিরং (ন্শ্চিলং) ন অতুযুক্িতং (ন।তুচ্চং) ন অতিনীঃ 

(অতিনিম্নং) চেল জিনকুণোত্তরম্ আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য তত্র (মাসনে) 

উপব্তি মনঃ একাগ্রং (নিক্ষেপরহিতং) কৃত যতচিতেক্দ্িঘক্রিঃ 

[ সন] আত্মুশুদ্ধয়ে ( আত্মনঃ মনসঃ শুদ্ধয়ে শুদ্ধিসাঁপনার্থম উপশা- 

স্তয়ে ইত্যথ:) খোগং যুগ্্য ৭ ( অভ্যন্তেৎ )॥ ১১১২ ৯ 

অনু |-যাগী বিশুদ্ধ স্থানে আত্মস্ুদ্ধির জনা (মনের 

উপশা[ন্তর জন্ত) স্বকায় শাসন প্রতিষ্ট। করি তাহাতে উপবেশন- 

পূর্ববক্ক মনকে বিক্ষেগরহিত করিয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত 

করি যে।গ অভ্যাস করিবেন। তাহার এ আসন যেন চ।ঞ্চল্যহীন 

( নড়াচড়া রহত) হয়; উহা যেন অতিশয় উচ্চ বা অতিনিষ্ধ না 

প্রথমে কু, তহ্পরি ব্যান্্র(দির চর্ম এবং তদুপরি বঙ্জ এইরূপ 

হ্েমান্থুসারে স্থাপন করা হয় ॥ ১১১২ 
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সমং কাঁয়শিরো গ্রীধং ধাঁরয়ন্নচলং স্থিরঃ । 

সন্প্রেক্ষ্য নাসিকীগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩ 

প্রশান্তাত্বা বিগত্ভীব্রক্গচারিব্রতে স্থিতঃ 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মণ্পরঃ ॥১৪ 
স্বামী |-_-আসননিয়মং দশয়ন্ন। হ-শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। 

শতদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্ত আঁদনং স্থাপরিতা। কীদৃশং? স্থিরমূ্ 

অচলং নাত্যুন্ছিতং ন চাত্তি শীচং, চেলং বন্তীম্ অজিনং ব্যাস্ত দচণ্ম, 
চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে বস্যিন কুশানামুপরি চম্ম ছপরি হক্- 

সান্তীর্রেত্যর্থঃ | তত্র তন্মিন্ন' সনে উপবিশ্বা একাগ্রং বিক্ষেপবহিতং 

মনঃ কৃত্ব! যোগং যুগ্ত্য।ৎ অভ্যনস্তৎ, ঘত। সংযতী। চিত্তন্ উন্দডিয়াণাঞ: 

ক্রিয়া যস্ত, আত্মনো! মনসে। বিশুদ্ধরে উপন্টান্তুয়ে ॥ ১১1১২ 

অন্বয়ঃ 1-_কার়শিরোগ্রীবং সমম্ (অবক্রম্) অচলং 

(নিশলং ) ধারয়ন্ স্থির: (দৃঢগ্রঘত্ো ভূত্বা) স্বং (স্বকীদ্ং) 

নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষা (অন্ধনিহীলিতদেত্র ইত্যর্থঃ) দিশশ্য অনবলো।* 

কয়ন্[ সন] প্রশান্তাত্মা ( গ্রশান্তচিত্তঃ ) বিগতভাঃ ( নিভীকঃ) 

ব্রন্ষচারিতব্রতে (ব্রদ্ষচর্যে ) খিতঃ [সন] মনঃ সংযম্য (প্রত্যান্বত্য) 

মচ্চিত্তঃ (ময্যপিতমনাঃ) মত্পর; ( মনি) যুক্তঃ [ভূত্বা) আসীত 

( তিষ্ঠেৎ )॥ ১৩।১৪ 

[.. অনু ।__দেহ মন্তক ও গ্রীবা অর্থাং মূলাখার হইতে 
মন্তকের অগ্রভাগ পধ্যন্ত সরলভাবে ধারণ পূর্বক দৃঢ় প্রযত্ব হইয়া 

ক্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ অর্দীনিশীলিত-দৃষ্টি 
' হইয়। অন্য কোন দিক্ অবলোকন ন1 করিয়া! যোগাঁভ্য।স করিবে। 

| ২ক্ত ব্যক্তি প্রশাস্তচিত্ত, নিক ও ব্রঙ্গচর্ধ্যে অবস্থিত হইবেন । 
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যূপ্জান্নেবং সদাতানং যোগী নিয়তমানসঃ | 
শান্তিং নির্ববাণপরমীং মত্সংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫ 

তিনি অন্ত বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহরণপূর্বক আমাতে সমর্পণ 

করত মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ১৩1১৪ 

স্বামী ।--চিত্তৈকাগ্রেমোপযে!গিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়- 

শ্নাহ_সমমিতি দ্বাভ্যাম। কার ইতি দেহশ্ট মধ্যভাগে! বিবক্ষিতঃ, 

কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কারশিবোগ্রীবং মুলাধারাদারভ্য মুর্দীগ্র- 
পর্যন্ত সমমবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢপ্রধাত্তো ভূত্ত্যর্থঃ। 
স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং সন্প্রেক্ষ্য চার্দনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ। ইতস্ততে| 

দিশম্ঠানবলোকয়ন্নাসীতেতুযাত্তরেণ।স্বয়ঃ। প্রশান্তেতি। প্রশান্ত আত্ম 

চিত্তং যন্ত, বিগত ভীর্ভয়ং যন্ত, ব্রক্গচারিত্রতে ব্রহ্দচধ্যে স্থিতঃ সন্ 
মনঃ সংযম্য প্রত্যান্ত্য ময্যেব চিত্তং যস্য, অহমেব পরং পুরুষাথো 

যস্য স মতপরঃ এবং যুক্তো ভূত্ব/ আমীত তিষ্টেৎ ॥ ১৩১৪ 

অন্বয়ঃ 1--এবম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) সদা আত্মানং (মনঃ) 

যুগ্জন্ (সমাহতং কুর্ধবন্) নিয়তমানসঃ (নিরুদ্ধচিন্তঃ) যোগী নির্বাণ- 
পরমাং ( মোক্ষনিষ্ঠাং ) মতসংস্থাং ( মন্দ্রপেণাবস্থিতাঁং ) শাস্তিম্ 

অধিগচ্ছতি ( প্রপ্নেতি )॥ ১৫ 

অনু ।__-এইরূপে সদা মনকে সমাহিত করিয়া নিরুদ্ধচিত্ত 
যোগী আমাতে অবস্থিতিরূপ। মোক্ষ গ্রধানা শান্তি প্রাপ্ত হন | ১৫ 

স্বামী |__যোগাভ্যসফলমাহ-যুঞ্জক্েবমিতি । এবমুত্ত- 

প্রকাঁরেণ সদ! আত্মানং মনে। ফুঞ্তন্ সমাঁহিতং কুর্বন্ নিয়তং নিরুদ্ধ 
মানসং চিত্তং যস্ত সঃ শাঙিং সংপারোপরতিং প্রাপ্পোতি । কথন্ুতাং ? 

নির্বাণং পরমং প্রাপ্যং যন্তাং তাং মৎসংস্থাং মদ্দরপেণাবস্থিতাম্ ॥১৫ 
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নৃত্যশ্মতস্ত্ যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনস্তঃ ॥ 
ন চাতিস্বপ্রশীলস্ত জাঁগ্রতো নৈব চার্জভন ॥১৬ 

যুক্তাহারবিহ্ারস্য যুক্তচেষটস্তয কর্ম্ম স্ু। 
যুক্তন্বপ্রাববোধস্ যোগে! ভবতি ভুঃখহ1 ॥ ১৩ 
অন্থয়ঃ -_ভে অঞ্জু ! অত্যশ্বত: (অত্যন্তমধিকং ভূগ্ভীনন্ত) 

যোঁগঃ নান্তি; একাস্তম্ অনশ্নতশ্চ ( অভূঞ্জানস্ত চ) [ যোগ: ] ন। 

ন চ অতিশ্বপ্রশীলশ্ত্য (অভিনিদ্রালে ১); ন চৈব জাগ্রততঃ ( অতি 
জাগরণশীলস্ত ) [ যোগঃ অন্তি ]॥ ১৬ 

অনু 1--হে অগ্জুন ! অতি ভোজনশীল ব্যক্তির যোগ হয় 

না) আবার একান্ত অন।হারী, অতি নিদ্রাশীল ও অতি জাগরণ- 
শীল ব্যক্তিরও যৌগ হয় না ॥ ১৬ 

স্বামী ।--যোগাভ।াননিষ্স্ত। হারাদিনিয়মমাহ---নাত শ্রত 
ইতি দ্বাভ্যাম। অত্যন্তমগিকং তূষ্ভানস্য একাস্তমত্যন্তমতুগ্জানম্তাপি 
যোগ: সমাধিঃ ন ভবতিঃ তথাতিনিদ্রাশীলস্তয অতিজাগ্রতশ্চ 
ঘযোগো নৈবাস্তি ॥ ১৬ | 

অন্বয় |।---যুক্তাহারবিহারস্য বন্স্থ যুক্তচেষ্টন্য যুত স্বপ্লীব- 

বোধস্ত যে।গঃ ছুঃখহ। (দুঃখ নিবর্তকঃ ) ভবতি ॥ ১৭ 

অনু ।--ধাহার আহার বিহার নিয়মিত, খিনি কর্মসকলে 

নিয়মিত চেষ্টাশীল, যাহার নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত, তহারই 
যোগ ছঃখনিবর্তক হয় ॥ ১৭ 

স্বামী 1--তহি কথভুত্ত যোগো ভবতীত্যত আহ-যুক্তা- 

হারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো। বিহাঁরঃ গতিশ্চ যস্ত, কর্ণাস্থ 

কাষধ্যেষু যুক্তা নিয়া এব চেষ্টা যস্ত, যুক্কৌ নিয়তৌ স্বপ্লাববোধেট 
নিদ্রাজাগরৌ ষস্য তন্ত দুঃখনিবর্তকো যোগে ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭ 



₹টটঃ অঃ] বষ্টোহধ্যায়ঃ | ২৫ 

[ঘদা বিনিযতং চিত্তমাত্নন্যেবাবতিষ্ঠতে। 
নিঃস্পুহঃ সর্ববকামেভ্যে। যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮ 
যথা দীপে। নিবাতস্থো নেঙ্গতৈে সোপমা স্মৃতা । 

যোগিনো যতচিত্তস্ যুগ্জতো যোগমাতানঃ ॥ ১৯ 

অন্থয়ঃ |--যদ! .বিনিয়তং (বিশেষেণ নিরুদ্ধং) চিত্তম্ 
আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলং তিষ্ঠতি) [কিঞ্চ] সর্ধকাঁমেভ্যঃ 

নিঃস্পৃচঃ ( বিতৃষ্ণঃ ) [ভবতি ], তদা যুক্তঃ ( প্রাপ্তঘোগ: ) ইতি 

উচ্যতে ॥ ১৮ 

অনু -যখন চিত্ত বিশেষরূণে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই 
নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে এবং তিনি সব্ববিধ কাম্যপদার্থে নিঃস্পৃহ 

হন, তখন ভিনি যুক্ধ এই নামে অভিধিত হন ॥ ১৮ 

স্বামী |--কদ। নিশ্পনযোগঃ পুরুযো ভবতীত্যপেক্ষায়া- 

মাহ-যদদেতি | বিশিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ চিত্তদাত্মন্যেব যদ! 
নিশ্চলং তিষ্তি, কিঞ্ড সর্বকামেভ্য এহিকামুন্সিকভে(গেভ্যঃ 

নি্পৃ.: বিগততৃষে ভবতি তণা যুক্ত: প্রাপ্তযেগ ইত্যুচ্যতে॥ ১৮ 

অন্বয়ঃ ।--থা নিবাতস্থঃ ( বাঁতশূন্তে দেশে স্থিতঃ) দীপঃ 

ন ইন্গতে (চলতি) আত্মনঃ যোগং যুগ্জতঃ ( আত্মবিষয়ং যোগম্ 

অভ্যস্ত) যতচিত্তস্থা (নিয় 5মানসস্ত ) যোগিনঃ সা উপমা 

ম্বৃতা॥ ১৯ 

অনু ।--যেমন নির্ধাত প্রদেশে অবস্থিত প্রদাপ চঞ্চল 

হয় ন, আত্মবিষর়ক যোগাভ্যাসকারী সংবতচিন্ত যোগীর তাহাই 
উপমা! জানিবে ॥ ১৭ 



২৫৬ ্রমপ্তগবদ্গীত। |. 

যত্রোপরমতে চিন্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া | 

যত্র চৈবাত্মনাতআ্ানং পশ্যন্নাত্মনি তৃষ্যতি ॥ ২০ 
স্বমী ।-_-আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্ত চিত্তস্যোপমানমাহ-- 

যথেতি। বাতশুন্যে দেশে স্থিতে। দীগো! যথা নেঙ্গতে ন চলতি, সা 

উপমা দৃষ্টান্ত । কন্তয? আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোহভ্যস্ততো। 

যোগিনঃ । যতং নিয়তং চিত্তং যস্ত | নিষষম্পতয়। গ্রকাখকতগ্] চ 
অচঞ্চলং তচ্চিত্তং তদ্বত্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ 

অন্থয়ঃ |_যত্তর (যন্মিনি অবস্থাবিশেষে ) যোগসেবয়। 

( যোগাভ্যাসেন ) নিরুদ্ধং চিত্তম উপরমতে (উপরতং ভবতি ), 

যুত্র চ( যন্মিন অবস্থাবিশেষে ) আত্মন। ( শুদ্ধেন মনসা ) আত্মানং 

[ নতুদেহাদি] পশ্ঠন আত্মনি এব (নতু বিষয়েযু) তৃষ্যতি 
[ তং যোগনজ্ঞিতং বিদ্ভাৎ ] ॥ ২০ 

অনু |-_-যে অবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসে নিরুদ্ধ চিদ্ত 

উপরতি প্রাঞ্ধ হয় এবং যে অবন্থাবিশেষে বিশুদ্ধ চিত্ত্ধার! 

আত্মাকেই অবলোকন করিতে করিতে আত্মাতেই পরিতে(ষলাঁ 5 

করেন, [ তাগহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে 11 ২০ 
স্বামী ।--যং সন্গযাসাঁমতি প্রাহুষোগং তং বিদ্ধি পণুব” 

ইত্যাঁদৌ কশ্মৈব বোগশব্দেনেক্তং, প্নাত্যশ্বতভ্ত যোগোইস্তি” 

ইত্য[দৌ তু সমাধিধোগশব্েনোক্তত্তত্র মুখে)! যোগঃ ক হত্যপেক্ষায়াং 
সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন ন এব মুখ্যে! যোগ ইত্যাহ__ 

যত্রেতি সার্দৈত্ত্রিভিঃ | ঘত্র ধন্মিন্নবস্থা বিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং 

চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপং লক্ষণমুক্তম। তথাচ 

পাতঞ্জলক্ত্রং-_“যোগশ্চিত্তবৃন্তিনিরোধঃ”. ইতি ।  ইষ্টপ্রণ্থি 
লক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি। যত্র চ যঙ্িন্নবস্থাবিশেষে আত্মন। 



৬ষ্ঠঃ অঃ] যষ্ঠোহধ্যাঁয়ঃ | ২৫৭ 

স্রথমা ত্যন্তিকং যতদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্থমতীক্ড্রিয়মূ । 
বেত্তি ত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ ২১ 

ঘং লব্ধ চাঁপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ | 

যস্মিন্ স্থিতে! ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ 
শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশুতি, ন তু দেহাঁদি, পশ্াংশ্চাত্মন্তেব 

তুষ্যুতি ন তু বিষয়েফু। যত্রেত্যাদিন! যচ্ছবানীং তং যোগসংজ্ঞিতং 

বিছ্বাদিতি চতুর্থেনা্বয়ঃ 1 ২০ 

অন্বয়? 1-যত্র ( অবস্থা।ং) যদ্তৎ (কিমপি অনির্বাচ্যং) 

বৃদ্ধিগ্রাহাং (বুদ্ধযৈব গ্রহণীয়ম্) অতীক্জিয়ং (বিষয়েকির-সন্বন্ধাতী তম্) 
আত্যন্তিকং (নিরতিশয়ং ) স্থুখং বেত্তি, যত্রচ ( অবস্থায়াং ) স্তিত: 

| সন] তত্বতঃ ( আত্মন্বরূপাৎ) ন চলতি (বিচলিতে। ন ভবতি ) 

| তং যোগসংজ্িতং বিদ্যাৎ ]॥ ২১ 

অনু |।_-ঘথে অবস্থার সেই অনির্বচনীয় বুদ্ধিমাত্রলভ্য 
অথাৎ কেবল বুদ্ধি দ্বারা অন্ভবনীয্প বিষয়েত্ররিয়ের অতীত 

(নিরতিশয় সুখ অন্তভূত হয় এবং ঘে অবস্থায় তিনি আত্মম্বরপ 

'5ইত্ে বিচলিত হন না, [ তাহাকেই যোগশব্ববাচ্য জানিবে ] ॥২১ 

_ স্বামী ।--শ্বাত্ন্তেব তোষে হেতুমাহ-স্ৃখমিভি। বত্্র 

যশ্সিম্নবস্থাবিশেষে যত্তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং স্থখং 

বেত্তি।. নন তদ। বিষয়েন্ডিয়ুসন্বদ্ধাঁভীনাৎ কুতঃ সুখং স্যাতত্রাহ 

-_অতী্দ্রিয়ং বিষয়েন্তিয়সন্বস্বাতীতং কেবলং বৃদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়। 

গাহাম্তঅত এব চ দত্র স্থিতঃ সন্ তত্বত আত্মন্বরূপান্সৈৰ চলতি॥১১ 

.. অন্বয়ঃ ।-_খম্ (অবস্থাবিশেষং) লব্ধ? ততঃ অধিকম্ অপরং 

লাভং ন মনে (চিন্তুয়তি), বন্মিন্ চ] স্থিত: গুরুণ। ( মহতাপি) 



২৫৮ ' শ্রীমপ্তগবদ্গীতা । [ ৬ষ্ঠঃ অঃ 

তং বিদ্াদ ছুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্জিতম্। 

জ নিশ্চয়েন যোক্তব্যে যোগোহনির্বিবপ্লচেতসা ॥২৩ 
সন্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত। সর্ববানশেষতঃ । 
মনসৈবেক্ডরিয় গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ 

ছুঃখেন ন বিচাল্যতে (নাভিভূয়তে) [তং যোগসংজ্জিতং 

বিদ্যাৎ ] ॥ ২২ 

অনু |_-ঘে অবস্থা বিশেষ লাভ করিয়া তদপেক্ষা অন্ত 

কোঁন লাঁভ অধিক বলিয়। মনে হয় না এবং যে অবস্থায় অবস্থিত 

হইলে অতি গুরুতর ছুঃখেও অভিভূত হন না [তাহাকেই যোগশব্দ 

বাচ্য জানিবে 1] ২২ 

স্বামী |___অচলত্বমেবোপপাদয়তি-যমিতি। য্মাত্মস্থখ- 

স্বরূপং লাভং লব্ধ ততোইধিকম্ অপরং লাঁভং ন মন্ধতে ন 'চন্তয়তি 

তঁন্তৈব নিরতিশয়স্থৃখত্বাৎ, যস্মিংশ্চ স্থিতো। মহতাপি শীতোঞ্াদি- 

দুঃখেন ন বিচাঁপ্যতে নাভিভূয়তে, এতেনেষ্টনিবৃত্বফলেনাপি 
মোগন্ত লক্ষণমুত্তং দ্রষ্টব্য ॥ ২২ 

অনৃয়ঃ ।--তম্ ( অবস্থাবিশেষং ) ছুঃখসংযোগবিয়েগং, 

( ছুঃখস্য টব্ষরিকুখছুঃখন্তয সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিঘোগে। 

যন্মিন তং) যোগসংজ্ঞিত' ( ফোগশব্দ বাঁচ্যং ) বি্যাৎ (জানীয়।ৎ ), 

অনির্ধিপ্নচেতস। ( নির্বেদরহতেন অস্তঃকরণেন ) মঙ্কল্পপ্রভবান্ 

[ যোগপ্রতিকূলাঁন্ ] সর্ববান্ কাঁমান্ অশেষততঃ (সবাসন:ন্) ত্যক্ত। 

[ বিষয়দে।বদশিনা] মনসা এব সমস্ততঃ (পর্ধতঃ প্রসরস্তম্ ) ইন্দিয়- 

গ্রামং বিনিয়ম্য (নিগৃহুন) সং যোগঃ নিশ্চয়েন (শান্জাচার্য্যোপদেশ- 

জনিতেন দাঢে?ন ) যোক্তব্যঃ ( অভ্যসনীয়ঃ )॥ ২৩২৪ 



৬: অঃ] .. ষষ্টোহধ্যায়ঃ। ২৫৯ 

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ ধৃতিগৃহীতয়] | 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্ব। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ 

অনু ।-_-তাদৃশ অবস্থাবিশেষকে ঘোগশব্ববাঁচা জানিরে; 

ইহাতে টবষয়িক স্থৃথদুঃখের মংযোগ হইবামাত্র বিয়োগ হইয়। যায় 

অর্থাৎ সখ বা দুঃখের সম্পর্ক মাত্রও থ'কিতে পারে নাঃ (ছুঃখ- 

বুদ্ধিতে প্রযত্বের শিথিলতার নম নির্ক্বদ।] নির্বেবশূন্য অস্তঃকরণে 
অর্থাৎ একাস্ত অধ্যবসায় সহকারে সেই যোগ অভ্যাস করিতে 

হইবে। সক্কল্পজাত ।যোগপ্রতিকুল] সমুদয় কামনা! অশেষরূণে 

পরিত্যাগ করিয়া [ বিষফ্দোষদশী ] অন্তঃকরণদ্বারা স্্বতঃপ্রস'রী 

ইন্দ্িম়লমৃহকে নিগৃহীত করিয়া শান্্ এবং আচাধ্যের উপদেশঞজাত্ত 
দু. | মহকারে অভ্যাস করিবে ॥ ২৩২৪ 

স্বামী ।--য এবভ্তোহবস্তাবিশেষস্তমাহ-_ তমিতা দন । 

দুঃখশবেন দুঃখসমাশ্রিতং ঠষস্মিকং সুখমপি গৃহাতে,ছুখস্য সংযোগেন 

স্পর্শমাত্রেণাঁপি বিয়োগো। ষন্মিন তম অবস্থাবিশেষং যোগলংজ্জিতং 

যোগশব্ববাচ্যং জানীয়াৎ। পরমাত্মনি ক্ষেত্জ্ঞন্য যোজনং যোগঃ, 

যা ছুঃখস্ত সংযোগেন বিয়োগ এব শুরে কাতরশব্ববদবিরুদ্ধলক্ষণয়] 

যোগ উচ)তে, কর্ণি তু ধোঁগশৰস্তদুপাঁয়ত্াদৌপচারিক এবেতি 

ভাব; | যম্মানদবং মহীফলেো যোগস্তম্মাৎ স এব যত্বতোইভ্যসনীয় 

ইত্ত্যাহ--স ইতি সার্ধেন। স ঘোগে। নিশ্চয়েন শাস্্াচার্যযোপদেশ- 

জনিতেন যোক্তব্যে।ইভ্যসনীয়ঃ | যদ্যপি শীপ্রং ন নিধ্যতি, তথাপ্য- 

নির্বিগ্রেন নির্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ | ছুঃখবুদ্ধা। প্রযত্ব- 
শৈথিলাং নির্বেদঃ। কিঞ্চ সন্কল্লেতি । সঙ্কল্লাৎ প্রভবে যেষাঁং তান্ 

যোগগ্রতিকুলান্ সর্বান্ কামানশেষ্ত: সবাসনাংস্ক্যক্তা মনসৈব 



২৬৭ শ্রমস্তগবদগীত1 । [৬ষ্ঠঃ অঃ 

রিষয়দোষদর্শিনা সর্বতঃ প্রসরস্তমিন্িয়মমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য 

য়োগো যোক্তব্য ইতি পূর্বোন্বয়ঃ ॥ ২৩1২৪ 

অন্বয়ঃ ।*_-ধতিগৃহীতয়া ( ধারণাবশীকুতয়। ) বুদ্ধ মনঃ 
আত্মসংস্থম্( আত্মনি এব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং ) কৃত্বা শনৈঃ শনৈং 

[ নতু সহসা ] উপরমেৎ কিঞ্চিিপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ 

অনু ।-_ধারণাদ্বারা বশীকৃত বুদ্ধিদ্ধারা মনকে আত্ম!তে 

সম্যকৃরূপে ন্যস্ত করিয়া! অল্নে অল্পে বিরতি অভ্যাস করিবে [সহসা 

অত্যাসকরিৰে না]; অন্ত কিছুই করিবে না ॥ 

হ্বাঁমী ।-__যদি তু প্রাক্তনকর্সংস্কারেণ মনে| বিচলেৎ ভি 

ধাঁরণয়! স্থিরীকুর্ধযাদিত্যাহ--শনৈরিতি | প্ৃতিধধধারণ! তয় গৃহীতয়| 

বশীরুতয়! বুদ্ধ! আত্মসংস্থম্ আত্মন্যেব সম্যক স্থিতং নিশ্চলং মুন: 

কুত্বা উপরমেত, তচ্চ শনৈ: শনৈরভ্যাসক্রমেণ”ন তু সহসা। উপরম* 
ত্বরূপমাহ_-“ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েং নিশ্লে মনসি শ্বয়মে 

প্রকাশমানপরমানন্দত্বরূপো ভৃত্বা আত্মধানাদপি ন নিবর্থেত 
ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ 

| টিপ্লশী _-ইতঃপূর্বে সামান্বারূপে সমাধি বলিয়া নিরোধ 

সমাধি বিস্ততভাবে বলিতেছেন। যে অবস্থায় যোগবিষয়ে 

পটুতা জন্মিলে নিরুদ্ধচিত্ত একাকার প্রবাহ পরিত্যাগ করিয়া 

ইন্ধনশূন্য অগ্নির ন্যায় বৃত্তিশন্য হইয়া নিরোধরূপে পরিণত 
হয়; যে পবিণামে শুদ্ধসত্তময় চিত্তবুত্তিদ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মার 

অভেদ দর্শন করিয়া পরমানন্দশ্বরূপ পরব্রন্দেই সন্তষ্ট থাকে, 

দেহাদিতে অথব। ভোগা পদার্থে পরিতুষ্ট হয় না, তাদুশ অন্তঃ- 

করণই সর্বচিন্তবৃত্তি-নিরোধবূপ যোগ বলিয়া জানিবে। ঘষে 

অবস্থান অতীন্দ্রিয় বুদ্ধিমী ত্রগ্রাহা বক্ষঘরূপ অত্যন্ত সখ যোগী 



+): অঃ] যষ্ঠোৎধ্যায়ঃ | ২৬১ 

যতে। যতে! নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরমূ্ । 

ততস্ততো। নিয় ম্যৈতদদাজ্বন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ 
অনুভব করেন, যে অবস্থাবিশেষে অবস্থিত যোগী বস্তরতঃ 
আত্মন্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, তাঁহাকেই যোগ জানিবে। 
আত্যন্তিক পদ ছারা ব্রহ্মনুখের স্বরূপ বলা হইল। অতীন্জিয় 

পদ দ্বারা বিষয়ন্ুখের ব্যাবৃত্তি এবং বুদ্ধিগ্রাহ্হ এই বিশেষণ- 

দ্বারা সুষুপ্তিকালীন সুখের ব্যাবৃত্তি বলা হইল। স্তযুপ্তিতে 
বুদ্ধির লয় হয়, সমাধি অবস্থায় তাহা বৃত্তিশৃন্ত অবস্থায় 
অবস্থান করে, ইহাই ব্রহ্স্থথ ও নুষুণ্তিকালীন সুখের তেদ। 

তাদৃশ ব্যক্তি আত্মন্বরূপ হইতে কেন বিচলিত হন না, তাহা 
বলিতেছেন।--যে বৃততিশৃন্ত চিত্তের অবস্থাবিশেষকে প্রাঞ্চ 
হইয়া যোগী অন্য কোন লাভ তাহ! হইতে অধিক মনে করেন 

না এবং ষে অবস্থায় শীতোষ্ণাদির কথ! দুরে থাকুক, যোগী 

অস্ত্রাদির আঘাতেও বিচলিত হন না, ঈদৃশ অবস্থাবিশেষকেই 
যোগ জানিবে। ষদিও ঈদূশ অবস্থা সমগ্র ছুঃখসংযোগের 
বিয়োগরূপ, তথাপি বিরোধলক্ষণা্থারা তাঁহাকেই * যোগ 
বল! হইয়াছে । “ইহা সুন্দর” ইত্যার্দিরপ সঙ্কল্পজনিত কামনা 

পরিত্যাগ পূর্ববক বিবেকযুক্ত মনের স্বারা ইন্দরিয়গ্রাম সংযত 
করত ধেধ্যাবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিবে। 

মনকে আত্মস্থ করিয়া অর্থাৎ অপরাপর বুস্তিনিরোধদ্বার 

কেবল আত্মাকারাকারিত করিয়া আত্মানাত্ম কোন ৰস্তরই 

চিন্তা করিবে না, যে হেতু অনাত্মাকার বৃদ্ধি হইলে তাহা 
ব্যুখান অবস্থ। এবং আত্মাকার বৃত্তি ইইলে তাহা সম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি হইয়া থাকে ॥ ২ ২৫ 



২৬২ শ্রীমন্তগবদগীতা। | [ ৬ষ্ঠঃ অঃ 

প্রণাস্তমনসং হোেনং যোখিনং সখমুত্তমমূ। 
_উপৈতি শান্তরজনং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ 
অন্বয়ঃ|-[ শ্বভাবতঃ ] চঞ্চলং [ ধার্যযমাণমপি ] অস্থিরং 

মনঃ যত;ঃ যতঃ (যৎ যত বিষয়ং প্রতি ) নিশ্চলতি ( নির্গচ্ছতি ) 
ততন্ততঃ নিয়ম্য (প্রত্যাহ্ত্য ) আত্মনি এব বশং নয়েৎ (স্থিরং 

কুরধ্যাৎ )॥ ২৬ 

অনু 1--[ শ্বভাবতঃ ] চঞ্চল এবং [ধার্্যমাণ হইলেও ] 

অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি যায়ঃ মেই সেই বিষয় হইতে 

প্রত্যাহরণ করিয়৷ আত্মমতেই স্থির করিয়া রাখিবে ॥ ২৬ 

স্বামী ।--এবমপি রজোগুধবশাদ্ যদ্দি মনঃ প্রচলেৎ্ তহি 

পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকু্যাদ্ত্যাহ--যত ইত্যাদি । শ্বভাবত" 

শ্চঞ্চল: ধার্ধ্যমাণমপ্যস্থিরং মনে। যং যং বিষয়ং গতি নির্গচ্ছতি 

ততস্ততঃ প্রতাহত্্য আত্মন্তেব স্িরং কুধ্যাৎ ॥ ২৬ 

অন্থয়ঃ 1-- শান্তরঞ্জসং (রজোগ্তণহীনম্্) [ অতএব ] 
প্রশাস্তানননম্ অকলুষং ব্রহ্মভৃতং (ব্রঙ্গত্ প্রাপ্তম ) এনং ( যোগিণং) 

হি (নিশ্চিতমেব) উত্তমং সুখং ( সমাধিস্থথং ) [ম্বমেব] উপৈতি 

(প্রাপ্পোতি)॥ ২৭ 

অনু ।--রঞ্জোগুণ-বিহীন সুতরাং গ্রশান্তচিত্ত, নিষ্পাপ 
্রন্মভাব-প্রাপ্ত যোগীকে নিশ্চয়ই সমাধি-জনিত সখ স্বয়ং আশ্রয় 

করিয়া থাকে ॥ ২৭ 

স্বাম] ।--এবং প্রত্ঠাহারাদিভিঃ পুনংপুনর্মনো বশী- 
কুর্বন্ রঙ্গে।গ্রণক্ষয়ে সতি যোগনথং প্রাপ্পোতীত্যাহ--প্রশা- 

স্তেতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শাস্তং রঙে যস্ত তম অত এব 



৬ষ্টঃ অঃ ] ষষ্টোৎধ্যাস্ঃ ) ২৬৩ 

যুন্নেবং স্দাতানং যোগী বিগতকল্মষঃ | 

স্্খেন ব্রহ্মলংস্পর্শমতান্তং স্থখমশ্ন তে॥ ২৮ 

সর্ববভূতম্থমাতব'নং সর্ববভূতাঁনি চাতবনি | 

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ 
প্রশাস্তং মনো যহ্য তম্ এনং নিক্ষলষং ব্রহ্বত্থং প্রাপ্ত, যোগিনম্ 
উত্তমং স্থখং সমাধিমুখ' স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্মোতি ॥ ২৭ 

অন্থয়ঃ |---এবম্ ( অনেন প্রকাবেণ) সদা আত্মানং (মন:) 

যুগ্চন্ ( বশীকুর্ববন্) বিগতকল্মষঃ ( বিনষ্টপাপঃ) যোগী সুখেন 

( অনায়াসেন) ব্রহ্মসংস্পর্শং (ব্রহ্মসাক্ষাতৎকাঁররূপম্) অত্যন্তং 

( নিরতিশফং সর্বোত্তমং) স্ুখম্ অশ্খতে (প্রাপ্ধোতি ) 0 ২৮ 

অনু ।---এই প্রকারে সর্বদ] মনকে বশীভূত করিতে 

করিতে নিষ্পাপ হইয়া যোগী অনায়াসে ব্রহ্মলাক্ষাৎকাররূণ 
সর্কবোত্বম সখ লাভ করেন ॥ ২৮ 

স্বামী ।--ততশ্চ কতার্থে। ভবতীত্যাহ-_বুঞ্জস্গিতি। এবমনেন 
প্রকারেণ সর্বদা আত্মানং মনো যুগ্ধন্ বশীকুর্বন্ বিশেষেণ কর্বাত্মনা 
বিগতং কল্মষং যৃস্ত স যোগী সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্ষণঃ সংস্প্শো২- 

বিদ্যাপ্বর্তকঃ সাক্ষাৎকারম্তদেবাত্যন্তং সর্বোত্তম সুখমশ্,তে 

জীবম্ুক্তো৷ ভবতীত্যর্থ; ॥ ২৮ 

অন্বয়ঃ |-_-যোগযুকতাত্মা ( যোগেন সম'হিত চিত্ত; ) সর্ধন্ত 
মমদর্শনঃ [যোগী] আত্মানং সর্বভূতস্থং (ক্রহ্মাদিস্থাবরাস্তেযু সর্যেষু 

ভূতেমু অবস্থিতম্) ঈক্ষতে (পশ্ঠতি) দর্ধভূত|নি চ আত্মনি 
[ অভেদেন ] ঈক্ষতে ( পশ্ঠতি )॥ ২৯ 

অনু ।--যষে যোগ অভ্যাস করিতেছেন, তাহাতে একাগ্র 



২৬৪ শ্রমগ্তগবদ্গীতা। [৬ষ্ঠঃ অঃ 

যে। মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্মতি । 

তশ্তাঁহং ন প্রণশ্যামি স চ মেন প্রণশ্াতি ॥ ৩০ 
চিত্ত হইয়া যোগী সর্ধভূতে সমদশা হন) তিনি সমুদয় ভূত- 
গণকে আত্মাতে সমভ'বে অবলোকন করেন এবং আত্মাকেও 

সর্ধবভূতে সমভাবে দর্শন করিয়া থাকেন॥ ২৯ 
স্বামী |-্ব্র্ষসাক্ষাৎ্কারমেব দর্শয়তি-_সর্বভূতস্থমিতি । 

যোগেনাভ্যন্তমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্ত: সর্বত্র সমৎ ব্রক্ষৈব 
পশ্ঠতীতি সমদর্শনঃ স্বমাত্মানমবিদ্যাকতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং 

সর্কভূতেষু ব্রদ্মাদিস্থাবরাস্তেষৰস্থিতং পশ্যাতি, তাঁনি চ আত্মন্ত- 
ভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯ 

টিপ্লনী |__ঈদৃশ নিরোধ সমাধিদ্ধাবা তৎপদলক্ষ্য 
শুদ্ধ ব্রহ্গপদার্থ সাক্ষাৎকৃত হইলে তদৈক্যনিবন্ধন "তত্বমসি* 
এই বেদান্তবাক্যজনিত নির্ধিকল্প সাক্ষাৎকাররূপ ব্রক্গবিদ্যা 

নায়ী বৃত্তি উৎপন্ন হয়। তদনস্তর সমস্ত অবিছ্ধা! এবং ততৎকার্ধ্য নিবৃত্ত 
হইলে অত্যন্ত সুখ জন্মে ইহাঁই বর্তমান শোকে বলিতেছেন। 
নির্বিকার বৈশারছ্যরূপ যোগদ্ধারা যাহার চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছে,তিনি 

স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় গ্রাণীতে জড়াদি পদার্থভিন্নবূপে ব্রহ্ষের 

সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং ত্রন্ষে স্থাবর জঙ্গমাত্মক 

প্রাণিজাত মিথ্যাকলিত এবং ইহার! ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এইব্দপ 

জ্ঞান করিয়া থাকেন। খতত্তর নামক ঈদ্বশ যোগজ প্রত্যক্ষ- 

দ্বারা যোগী সুক্ষ, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট সমস্তই তুল্যূপে দর্শন 

করিয়। থাকেন ॥ ২৯ 

অন্বুয়? |--য* মাঁং ( গবধমেশ্বরং 
) সর্বত্র (ভূতমাত্রে) 

পশ্ৃতি 

সর্ববং চ (প্রাণিমাত্রং ) ময়ি পশ্াতি, অহং তশ্য (ত্রঙ্গমাক্রদর্শিনঃ ) 



৬ঠ: অং] যঙ্টোৎধ্যায়ঃ | ২৬৫ 

সর্ববভূতক্ষিতং যোঁ মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ | 
সর্ধবথ! বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্তৃতে ॥ ৩১ 

ন প্রণশ্য। মি ( অদৃশ্য! ন ভবামি) সচমেন প্রণশ্যতি ( মমাদৃশ্ধেো 

ন ভবতি )॥ ৩৭ 

অনু '--ঘিনি আমাকে ( পরমেশ্বরকে ) সর্বভূতে অব- 
লোকন করেন এবং আমাতে সর্ধভূতকে দর্শন করেন, আমি 

তাহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না ॥ ৩ 

স্বামী ।---এবভ্ততাতঅজ্ঞানে চ সর্ধবভূ্তীত্বতয়৷ মছুপাসমং 
মুখ্যং কারণমিত্যাহ -বঘে। মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্বত্র 
ভূতমাজে যঃ প্শ্যতি, সর্বং চ গ্রাণিমান্রং ময়ি যঃ পশ্ঠতি তশ্তাহং 

ন প্রণশ্তামি অৃশ্তো! ন ভবামিঃস চ মে ন প্রণশ্তাতি সচ মমাদৃশ্যো ন 
ভবতি, প্রত্যক্ষে। ভূত! কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহামীত্যর্থ ॥ ৩৯ 

টিপ্পনী ।-_-শুঞ্ধ “ত্বং-পদার্থ নিরূপণ করিয়। শুদ্ধ তৎ্পদাথ 
নিরূপণ করিতেছেন--যে যোগী প্রপঞ্চকারণ-মায়োপাধিক প্তৎ* 

পদার্থগ্ররতিপাগ্য আমাকে সন্রপে নমস্ত পদার্থে অন্ুস্যত, অথচ 

সর্ধবোপাধিবিনিম্ম,ক্তর্ূপে দর্শন করেন--যোগজ প্রত্যক্ষদ্বা র। 
অপরোক্ষ করেন; সমস্ত গ্রপঞ্চ মায়াছারা আমাতে আরোপিত 

অথচ মৎসন্বদ্ধহীন হইলে সকলই মিথ্য। এইরূপে দর্শন করেন,তা দৃশ 
বিবেকদশার নিকট আমি পরোক্ষ হই না এবং তাদুশ ব্যক্কিও 
আমার নিকট পরোক্ষ হন না ॥ ৩০ 

অন্বয়ঃ ৭: সর্বভূতস্থিতং মাম একত্বম [| আভেদে ন.] 

আম্থিত: (আশ্রিত) [সন্। তজতি, পল যোগী (জ্ঞান) 

১২ 
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আত্মৌপম্যেন সর্ধবত্র সং পশ্যাতি যোহর্জ্ধন / 
স্বখং বা যদি বা ছুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ 

[ সন] সর্ধবথ| ( কর্পরিত্যাগেন ) ডা অপি ময়ি [এব] 

বর্ততে ॥ ৩১ 

অনু |-_যিনি সর্ধভূতে অবস্থিত আমাকে একত্বে অবস্থিত 

হইয়া ভজন করেন অর্থাৎ পৃথক পৃথক্ ভূতে অবস্থিত আঙ্কার সহিত 
একীভূত হইয়া আমার আরাধন1 করেন, ভিনি যে কোন অবস্থায় 

অবস্থিত হইলেও অর্থাৎ সর্বকন্ম পরিত্যাগ করিলেও আমাতেই 

অবস্থান করেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন ॥ ৩১ 

স্বামী ।-_ন চেবভভূতো বিধিকিষ্বরঃ স্তাদিত্যাহ-_সর্ববভূত- 

স্থিতমিতি । সর্বভূতেষু স্থিতং যামভেদেন আস্থিত আশ্রিতো৷ যো 
ভজতি, ন যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব কর্মপরিত্যাগেনাপি বর্তমানে 
ম্যেব বর্ততে মৃচ্যতে ন তু ভ্রশ্ততীত্যর্থ; ॥ ৩১ 

অন্থয়ঃ ।.-হে অজ্জুন ! যঃ আত্মৌপম্যেন (আত্মসা দৃশ্ঠেন) 
সর্দত্র ( ভূতমাত্রে ) স্থুখং বা যদি বা ( অথব। ) ছুঃখং সমং পস্ঠতি 

( অন্থভবতি ) সঃ যোগী পরমঃ (উৎকৃষ্:) মতঃ (মমাভিপ্রেতঃ) ॥৩২ 

অনু ।-_-হে অঙ্ছন! সর্বভূতের স্বখ বা ছুঃখ ধিনি আত্ম- 

তুলনায় সমান দেখেন, তিনিই আমার অভিমত শ্রেষ্ঠ বোগী ॥ ৩২ 
স্বামী ।--এবঞ্চ মাং তক্রতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতা্থ- 

কল্জী শ্রেঠ ইত্যাহ__আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন ম্বসা- 
দৃশ্ঠেন যথা মম ল্ুথং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথা অন্তেষামপীতি 

সর্বত্র সমং পশ্তন্ ন্ুখমেব সর্ববষাং যো বাঞ্ছতি, ন তু কম্তাপি ছুঃখং 

স যোগী অেষ্ঠো মমাভিমৃত ইত্যর্থঃ1 ৩২ 



৬ষ্ঠঃ অং] যষ্ঠোইধ্যায়ঃ । ২৬৭ 

অঞ্জন উবাচ--- 

যোহয়ং যোগন্তয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন | 

এতম্তাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ 

চঞ্চলং হি মনং কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্। 
তন্তাজং নিগ্রহং মন্যে বাগ়োরিব স্ুদু্ষরমূ ॥ ৩৪ 

অন্বয়ঃ |- অঙ্ভুনঃ উদাচ,_-হে মধুস্থদন ! ত্বয়া সামোন 

অম্নং যঃ যোগঃ প্রোক্তঃ ( কথিতঃ) এতস্ত (যোগস্ত) স্থিরাং 

( দীর্ঘকালীনাং ) স্থিতিং [ মনসঃ ] চঞ্চত্বাৎ অহং ন পশ্ঠামি ॥ ৩৩ 

অনু ।--অঙ্জুন কহিলেন_হে মধুসদন ! তুমি সমতারূপ 

এই যে যোগ আমাকে বলিলে, মনের চঞ্চলতাবশতঃ আমি তাহার 

দীর্ঘকালস্থায়িত দেখিতেছি না ॥ ৩৩ 

স্বামী ।-__উক্তলক্ষণস্ত যোগস্ত। সম্ভবং মন্বানোহজ্ুন উবাঁচ 

-যোহয়মিতি। সাম্যেন মনসো নয়বিক্ষেপশৃন্ততয়া কেবলাত্মাকারা- 

বঙ্থানেন যোহ্য়ং যোগস্থক্প। প্রোক্তঃ, এতশত যোগশ্ত স্থিরাং দা 

কালীনাং স্থিতিং ন পশ্তামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩ 

অন্বয়ঃ __হে কষ! হি (নিশ্চিতং ) মনঃ চঞ্চলং গ্রমাথি 

প্রমথনশীলং) বলবৎ ( বিচারেণাপি জেতুম্ অশক্যং ) দুঢং 

( ছুর্ভেষ্যম) [ অতঃ ] অহং তশ্ত (মনসঃ) নিগ্রহং (নিরে।ধং) 

বায়োঃ [ নিষোধমিব ] স্হুফষরং ( সর্বথ অশক্যং ) মন্তে ॥ ৩৪ 

অনু ।-__-হে কুষ্ণ! মন স্বভাঁবতঃ চঞ্চল,দেহ ও ইন্জিয়গণের 

বিক্ষোভ-সম্পাদক, বিচ!র দ্বারাও জয় করিবার নহে এবং অতিশয় 

ছুর্তেছ্য ; অতএব যেমন বাযুকে নিরুদ্ধ কর! অসম্তব,মেইদ্পপ মনকে 

নিরোধ করাও ছুঃপাঁধ্য মনে করি ॥ ৩৪ 



২৬৮ আমস্তগ বদগীত। ৷ [ ৬: অং 

শ্ীভগবানুবাঁচ-_ 

অসংশয়ং মহাবাঁহো। মনে! ছুনিগ্রহং চলমৃ। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥ ৩৫ 

স্বামী ।-_-এতৎ ক্ষুটয়তি_চঞ্চলমিতি । চঞ্চলং শ্বভাঁবে- 
নৈৰ চপলং, কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দিয়ক্ষোভকর- 

মিত্যর্থ:, কিঞ্চ বলবদিচারেখাপি জেতুমশক্যং, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়- 
বানামবন্ধিতয়! দুর্ভেদ্াযম,। অতো যথ। আকাশে দোধ্য়মানম্ড 
বায়োঃ কুস্তাদিযু নিরোধনমশক্যং তথাহং তশ্ত মনসোঁহপি নিগ্রহং 

নিরোধং স্থতুধরং সর্ধথা কর্ত,মশক্যং মন্তে ॥ ৩৪ 

টিপ্রনী ।-_কফশব্দের অর্থ--ঘিনি ভক্তের পাঁপ কর্ষণ 
করেন, অথবা যিনি অত্যন্ত দুশ্রাপ্য* মোক্ষ আকর্ষণ করিয়া 

ভক্তগণকে প্রদান করেন তিনিই কৃষ্ণ। অঞ্জন এতাদৃশ অনবর্থবিশিষ্ট 
কৃষ্ণনামদ্ধার! সম্বোধন করিয়। জানাইতেছেন যে, চিত্তচাঞ্চল্য দুপ্সি: 

বার হইলেও তুমি তাহ] দন করিয়া অপ্রাপ্য সমাধিন্থথ আমাকে 

প্রদান কর। অজ্জুন বলিলেন ।--ম্ন অত্যন্ত চঞ্চল ইহা প্রপিদ্ধ। 

মন ষে কেবল চঞ্চল তাহা! নহে, অপিচ সে আবার ইন্দরয়গণের 

ক্ষোভ জন্ম(ইয়৷ থাকে । তাহাকে অভিপ্রেত বিষয় হইতে কোন- 

রূপেও বিচলিত করা যাঁয় না। যেমন আকাশে সর্বদ! সঞ্চরমাণ 
বায়ুকে নিশ্চল কর! অসম্ভব, সেইন্ধপ অতি চঞ্চল ইন্দরিয়ক্ষে(ভক 
মনকে বৃত্তিশৃন্তাবস্থায় অবস্থাপন করান অতীব দুষ্কর। যদিও 

স্বাভাবিক চিত্তপরিণাম ঘোগ দ্বারা কোনরূপে অভিভূত করা যায়, 
তথাপি তত্বজ্ঞান দ্বার। যেমন প্রারন্ধ কম্মফল নিবারিত হয় না, 

সেইরূপ যোগদ্ধারাও তাহার নিগ্রহ অসম্ভব বলিয়া আম মনে করি।৪৩ 



৬; অঃ] যষ্ঠোহধ্যায়ঃ | ইভ 

 অন্বয়ঃ।--শ্রীভগবান্ উব|চ,--হে মহাবাহে। ! মনঃ ছুনি 
গ্রহং ( নিগ্রহীতুমশক্যং ) চলং ( চঞ্চলম)[ ইতি যৎ বদসি, এতৎ ] 

অসংশয়ং ( নিঃসংশয়মেব ); তু (কিন্তু) ভে কৌন্তেয়! অভ্যাসেন 
ইবরাগ্যেণ চ ( বিষয়বৈতৃষ্ঠেন ) গৃহতে (নিগ্রহীতৃং শক্যতে ) ॥৩৫ 

অনু |-_£ে মহাবাহে।! মন যে ছুর্দমনীয় এবং চঞ্চল 
উহ্থাতে সন্দেহ নাই; পরন্ত হে কুন্তীনন্দন ! অন্ভযাস এবং বিষয়- 
বিরাগঘ্ার! তাহাকে বশীতৃত করিতে পারা যায় ॥ ৩৫ 

স্বামী ।২_-তদছুক্তং চঞ্চগাদিকমঙ্গীকৃত্যৈেব মনোনিগ্রহো 
পায়ং শ্র 5গবান্থবাচ--অপংশয়মিতি | চঞ্চলত্বাদিন। মনো! নিরোদ্ধ,- 
মশক্যমিতি যদ্বদসি, এতগ্িংসংখয়মেব | তথাপি তু বিষয়াচিস্তন- 
ূর্বকম্ অভ্যাসেন পরয়ত্মাকারপ্র ্যায়যা বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্্যেন 
চ গৃহাতে নিগৃহাতে, অন্্য/সেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগোপ চ বিক্ষেপ- 
প্রতিবন্ধাছুপরতবৃদ্তিকং সং পরমাত্মাকারেণ পরিণত ভিষ্ঠতী- 
তার্থঃ। ততক্তং যোগণান্্রে--“মনমো বৃত্তিশৃন্তস্ত ব্রহ্মাকীরতয়। 

স্িতঃ।  অসম্প্রজ্ঞাতনামামৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥৮৯তি ॥ ৩৫ 

টিপ্পনী |.--দিবিধভাবে মনের নিগ্রহ হইতে পারে ; ছ্ঠাৎ 
ও ক্রমে ত্রমে। হঠনিরোধ যথ|-_জ্ঞানেন্ত্িয় ও কর্টেক্জিয়গণ 

স্বাধিষ্ঠান্ভূত চক্ষুর্গোলকাদির নিরোধে হঠাৎ নিরুদ্ধ হয়। মনের 

₹ঠনিগ্রহ অসম্ভব, যে হেতু মনের অধিষ্ঠান হৃদয় নিরুদ্ধ ঝরা 
যায় না, অতএব ক্রিমনিগ্রহই উপযুক্ত । ক্রমনিগ্রহে নানা উপায় 
আছে--প্রথন ধ্যাত্মবিদ্যাপ্রাপ্সি, তদ্ব।র দৃশ্তপদার্থের মিথ্যাত্ব 

এবং দৃক পদার্থরূপ আত্মার পরমার্থ সত্ত্ব আনন্দময়ত্ব « 
শ্বপ্রকাশত্ব উপলন্ধি হয়। ঈদূশ জ্ঞানদ্বারা সন দৃশ্য পদর্থের 

মিথাত্ব নিশ্চুপ করিয়া প্রয়োজনাভাব বশতঃ নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় 



২৭৮ শ্রমস্তগবদগীতা। [৯ষ্ঃ অং 

'অসংযতাত্মনা যোগো ছুশ্াপ ইতি মে মতিঃ 
'বশ্যাত্বুনা তু ঘততা শক্যোইবাপ্ত মুপায়তঃ ॥ ৩৬ 

স্বয়ং উপশান্ত হয়। যেব্যক্তি তাদুশ তল্ববোখে অসমর্থ অথৰা 
বুঝিয়া বিশ্বৃত হয়, তাহার সাধুসন্গ ছিতীয় উপায় যে হেতু সাধুগণ 
পুনঃ পুনঃ উপদেশদান দ্বারা অবুদ্ধ ও বিস্থৃত বিষয়ের স্পষ্ট 
সম্প।দন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি দুর্বাসনাবশতঃ লাধুসঙ্গ না 

করে,তাহার পূর্বোক্ত অধ্য।ত্ুুবিদ্যা দ্বারা বাসনা ত্যাগ করা উচিত। 

যদি তাহাতেও বাসনা নিবৃত্ত না হয় তবে প্রাণম্পন্দননিরোধ 

করিবে। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে-_চিত্তরূপ বৃক্ষের দুইটি বীজ, 
প্রাণম্পন্দন ও বাসন; তন্মধো একটা ক্ষীণ হইলে শীঘ্র অপরটাও 
ক্ষীণ হয়। প্রাণস্পন্দন অভ্যাস ঘারা নিরুদ্ধ হয় এবং বাসনা- 
পরিত্যাগের জন্য বৈরাগ্য অবলম্বন করা বিখেয়। সাধুসঙ্গ 
অভ্যাসের এবং আধ্যাজ্মবিদ্যাপ্রাপ্চি বৈরাঁগ্যের উপপাদৰক বলিয়] 

অনাথা সিদ্ধ। এই সকল মনে করিয়াই ভগবান্ বলিতেছেন যে, 
হে মহাবাহো অঙ্জুন ! তুমি চিত্তের কার্য ভালরূপে হাদয়ক্ষম করিতে 

পাবিয়াচ্ছ,বস্তৃতই মন ছুনি গ্রহ অর্থাৎ হঠাৎ নিগৃহীত করিতে পারা 

যায় না,কন্ত ক্রমে অর্থাৎ প্রাণস্পন্দননিরোধ ও বাসনা পরি” 

ত্যাগকে দ্বার করিয়! অভ্যাস ও বেরাগ্য দ্বারা তাহার নিরোধ কর! 
যাইতে পারে ॥ ৩৫ 

অন্বয়? ।---অসংযতাত্মনা (অবশীরুতচিত্তেন) যোগঃ ছুশ্রাপঃ 

( ছুলভঃ ) ইতি মে মতিঃ,[ পরস্ত] ৰশ্ঠাতুনা (সংযতচিত্তেন ) 
[ পুরুষেণ ] উপায়তঃ ( উপায়েন ) যততা ( প্রধত্বং কুর্বত1 ) যোগ: 

প্রাপ্তং শক্াঃ ॥ ৩৬ 
অনু যে ব্যক্তি অজিতচিত্ত, ষোগ তাহার ছুলভ হই 



৬ষ্ঠঃ অঃ]  ষষ্টোছধ্যায়ঃ। ২৭) 

অর্জুন উবাচ-_ 
'অযতিঃ শ্রদ্ধয়েগেতে। যোগাচ্চলিতমানসঃ | 

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কা গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি 1৩৭ 

আমার মত; পরন্ত অভ্যাস ও বিষয়বিতৃষগদ্বার। সংযতচিত্ত ব্যক্কি 

উপায় দ্বারা প্রধত্ব করিলে যোগ গ্রা্ধ হইতে পারেন ॥ ৩৬ 
স্বামী ।__এতাধাংস্বিহ নিশ্চয় উত্যাহ--অসংযতেতি। 

অসংযতা ত্মন! উক্ত পুকারেণাভ্যালবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্ম! চিত্তং 

যন্ত তেন স্বরূপেণ অয়ং যোগ: দুল্রাপঃ গ্াপ্ত,মশক্যঃ, অভ্যাস- 

বৈরাগ্যাজ্যাং বন্যো৷ বশবস্তাী আত্ম! চিত্বং যস্ত তেন পুরুষেণ পুন- 

স্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্রং কুর্বতা। যোগঃ প্রাপ্ধ,ং শক্যঃ ॥ ৩৬ 

অনুযুঃ ।- _-অঙ্ফুনঃ উবাচ-হে কৃষ্ণ ! [ গ্রথমং ] শ্রদ্ধয় 
( আস্তিক্যবুদ্ধ্যা ) উপেতঃ (যুক্তঃ সন্) [ যৌগে যুক্তঃ 1. [ততব্চ] 

অযতিঃ ( প্রবত্ুহীনঃ ) যেগাৎ চলিতমানমঃ (মন্দবৈরাগ্য ইত্বার্থং) 

যোগসংসিদ্ধিং ( যোগফলং জ্ঞানম্) অগ্রাপ্য কাং গতিং গচ্ছত্তি? 

(প্রাপ্পোতি ?) ॥ ৩৭ | 

অনু ।-_-অঞ্ছুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! যে ব্যক্তি নর ] 

রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে প্রবৃত্ত, কিন্তু 'মবশেষে প্রযত্বহীন হইয়া! 
যোগত্রষ্ট হয়, সে যোগসংসিদ্ধি অর্থাৎ যোগফল জ্ঞান প্রাপ্ত না 

হইয়! কীদৃশ গতি প্রাপ্ত হয়? ॥ ৩৭ 

স্বামী ।-_-অভ্যাসবৈরাঁগ্যাভাবেন.কথঞ্চিদগ্রাপ্তসম্যগজ্ঞানঃ 

কিং ফলং গ্রাপ্রোতীত্যঙ্ঞুন উবাচ--অযতিরিতি। প্রথমঃ 

শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্ত; ন তু মিথ্যাচীরতয়া,। ততঃ: পরস্ত 

জযতিঃ সম্যক ন যততে 'শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থ:, তথা যোগাঙগলিতং 



২৭২ . ্্রীমস্তগবদগীতা | [ ৬ষ্ঠঃ অঃ 

'কচ্চিন্নোভয়বিভ্রউশ্ছিন্নাত্রমিব নশ্থ্াতি। 

অপ্রতিষ্ঠো। মহাবাহো বিষুড়ো ব্রদ্ধণঃ পথি ॥ ৩৮ 
মানসং বিয়ষপ্রবগং চিত্বং যন্ত মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ, এবমভ্যাঁপ- 
বৈরাগ্যশৈথিপ্যাদ যোগন্ত সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং 
প্রাপ্পোতি ॥ ৩৭ 

অন্বয়ঃ |-.হে মহাবাহো। ! ব্র্ধণ£ পথি (ব্রন্দপ্রাপ্তিমার্গে) 
অপ্রতিষ্ঠঃ ( নিরাশ্রয়ঃ )[ অতঃ ] উভয়বিভ্রষ্ট; ( কশ্মজ্ঞানমাঁগ্রষ্ট:) 

[ সঃ ) ছিন্নাত্রং ( বিচ্ছিন্নম্ঘেং ) ইব ন নশ্যতি কচ্চিৎ ॥ ৩৮ 

অনু ।--হে মহাবাহে।! ব্রহ্গপ্রাপ্তির উপায়ে বিমৃঢ় হইয়া 
সে ব্যক্তি অবলম্বন-বিহীন এবং কর্খদ ও জ্ঞানমাগর্রষ্ট হইয়া বিচ্ছিন্ন 
মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হইবে কি? ॥ ৩৮ | 

স্বামী |--+-গ্রশ্থাভিপ্রায়ং বিবুণোতিস্পকৃচ্চিদিতি ৷ কর্মণা- 

মীশ্বরেৎপিতত্বাদননুষ্টানাচ্চ তাবৎ ন কর্মফলং : ন্বর্গাদিকং 
প্রাপ্পোতি যোগানিশ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্মোতি এবমুভয়দ্মাদ ভষ্ট 
অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রদ্ষণং প্রাপ্ত)াপায়ে পথি মার্গে 
বিমৃঢ সন্ কচ্চিৎ কিংন নশ্টতি কিংবা নশ্যতীত্যর্থ:। নাশে 
ৃষ্টাস্তঃ যথা--ছিন্নমং পূর্ববদ্ম।ৎ অন্রাছিঙ্লিষ্মত্রাস্তরমপ্রাপ্পং সৎ 
মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বপ্দি ত্যথঃ ॥ ৩৮ 

টিগ্পনী ।-__অঞ্ভুন বলিলেন. ঘে ব্যক্তির বেদাস্তাদি বাঁক্যে 
অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মিগ্াছে এবং গ্রবূপদেশে শ্রবণ মননাি 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি যদি আমুর অল্লতা!- 

নিবন্ধন অথবা অন্য কৌনও কারণবশতঃ যোগন্রষ্ট হয়, তখন 
তাহার কি গতি হইবে? পূর্র্বমেঘ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং উত্তর- 
বস্তী মেঘের মহিত অসংযুক্ত মেঘখণ্ড যেমন বৃষ্টি না হওয়ায় উত্তম 
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এতন্মে সংশয়ং কষ ছেত,মহস্যাশ্ষতঃ | 

ত্বদ্যঃ সংশয়ন্তাস্য ছেতা ন হ্যপপগ্যতে ॥ ৩৯ 

শ্রীভগবাঁনুবাচ-_ 

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনীশস্তস্ত বিদ্াতে। 
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্,গ'তিং ত।ত গচ্ছতি ॥ ৪০ 

মেঘের মধ্যেই নাশ প্রাণ্চ হয় ; যোগন্রষ্ট ব্যজিও কি তদ্দ্রপ পূর্ব 
কশ্মপথ হইতে জরষ্ট হইয়৷ এবং উত্তর জ্ঞনিপথ প্রাপ্ত না হইয়া মধ্য- 
স্থানেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় অথাৎ জ্ঞানফল কর্মফল এতছৃভয়ের 

কিছুই কি সে লাভ করিতে পারে না? ॥ ৩৭1৩৮ 

অন্থয়ত '-হে কষ্চ! মে (মম) এতৎ্ (এনং) সংশয়ং 

( সন্দেহম্) অশেষতঃ (সাকল্যেন) ছেত্ত,ং (নিরপিতৃম্) অর্থসি; 

ত্বদন্যঃ ( ত্ত্তঃ অন্য: ) অন্ত সংশয়ন্য ছেত ( নিবর্তকঃ ) নহি উপ* 

পঞ্পাতে (প্রাপ্যতে )॥ ৩৯ 

অনু ।---হে কৃষ্ণ! আমার এই সন্দেহ নি "ছেদন 

কর? তুমি ভিন্ন এই সন্দেছের নিবর্তক আর দেখিতেছি না ॥ ৩৯ 
স্বামী |-__তয্লৈব সর্ববজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরলনীয়ঃ, 

ত্বত্তোৌধত্তপ্ব এতৎসন্দেছনিবর্ত্বকো নাস্তীত্যাহ--এতদিতি। এতম্ 

ইতি। এতৎ এনং, ছেত্তা নিবর্তকঃ | স্পষ্টমন্তৎ ॥ ৩৪ 

অন্বয়ঃ ।--শ্ীভগবান্ উবাঁচ--হে পার্থ! ইহ (অশ্মিন্ 

লোকে ) অমুত্র (পরলো কে) চ তস্য ( যোগজষ্টম্ত ) বিনাশঃ 

( পাতিত্যং নরকপ্রাপ্িশ্চ ) ন বিদ্যতে (নাস্তি); হি(বতঃ) থে 

তাত! কল্যাঁণকৎ ( শুতকারী ) কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গঙ্ছৃতি ॥ ৪০ 
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প্রাপ্য পুণ্যক হাং লোকানুযিত্ব! শাশ্বতীঃ সমাঁঃ | 

শুচীনাং প্রীমতাং গেছে যোগন্রষ্টোইভিজায়তে ॥৪১ 
অনু ।-_শ্রীতগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! সেই যোগত্রষ্ 

ব্যক্তির ইহলোকে উভয়ভ্রংশনিবন্ধন পাতিত্যরূপ. এবং পরলোকে 

নরকপ্রার্থিরূপ বিনাঁখ হয় না; যেহেতু হে বৎস ! কোন শুভকারী 

ব্যক্তিই দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ৪০ 
স্বূমী ।-_অন্রোতরং শ্রীভগবান্থবাচ-_পার্থেতি সার্দে- 

শতুর্ভিঃ। ইহ লোকে নাশঃ উভয়ন্রংশাৎ পাতিত্যম্ অমুত্র পর- 

লোকে নাশে। নরকগ্রা্থিন্তদুভয়ং তত্ত নান্ত্যেব, যতঃ কল্যাণকৎ 

শুভকারী কশ্চিদপি হুর্গতিং ন গচ্ছতি। অয় শুভকারী শ্ররদ্ধয়া 
যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সপ্থো- 
ধয়তি ॥ ৪০ 

অন্বয়ঃ|-_-ঘোগভষ্ট; পুণ্যকূতাং ( পুণ্যকারিণাং) লোকান্ 

প্রাপ্য [ তত্র ] শাশ্বতীঃ সমাঃ ( বহুন্ বৎসরান্) উধিত্বা (বাসস্থথ- 

মন্থৃভূয়) শুচীনাং ( সদাচারাণাং ) শ্রাীমতাং ( ধনিনাঁং) গেহে 
( আলয়ে ) অভিজায়তে ( জন্ম প্রাপ্নোতি )॥ ৪১ 

অনু ।--যোগভরষ্ট ব্যাক্তি পুণ্/কর্্মদিগের লোক সকল প্রাপ্ত 
হইয়া তথায় বনুকাঁল বাসন্থ ভোগ করিয়া স্দাচার ধনীর গৃহে 
জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ 

স্থায়ী ।-তহি কিমসৌ প্রাপ্লোতীত্যপেক্ষায়ামাহ__ 
প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র 
শাশ্বতীঃ সমাঃ বহুন্ সংবৎসরান্ উধিত্বা বাঁন্খমনুতূয় শুচীনাঁং 
সদাঁচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেছে স_ যোগত্রষ্টো জন্ম 
প্রাপ্সোতি ॥ ৪১ 
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অথব। যোগিনামেৰ কুলে ভবতি ধীমতামু । 
এতদ্ধি ছুলভিতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২ 
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্। 
যততে চ ততে। ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩ 
'অন্বয়ঃ |-_-অথবা ধীমতাং (বুদ্ধিমতাং জ্ঞানিনাং) যোগিনাষ্ 

এব কুলে ভবতি ( উৎপদ্যতে ) ঈদৃশং যৎ জন্ম, এতৎ, হি। লোকে 

ছুলভতরম্ ॥ ৪২ 
অনু ।-_অথবা জ্ঞানবান্ যোগীদিগের বংশে জন্মগ্রহণ 

করেন; সংসারে ঈদৃশ জন্ম অত্যন্ত ছুলভ ॥ ৪২. 
স্বমমী |---অল্লকালাত্যন্তযোগত্রংশে গতিবিশেষমুত্ব। চির" 

ত্যন্তযোগত্রংশে পক্ষাস্তরমাহ--অথবেতি । যৌগনিষ্টানা ধীমতাং 
জঞানিনামেব কুলে জায়তে, নতু পুর্বোজানামনারূযোগানাং কুলে, 

এতজ্জন্ম প্তৌতি-ঈদৃশং যৎজন্ম। এতদ্ধি লোকে দুল ভতরং 
মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২ 

অন্বয়ঃ |-_-তন্র (দিবিধে এব জন্মনি) পৌর্ববদেহিকং পের্ধ- 

দেহে ভবং ) তং বুদ্ধিনংযোগং (ত্রহ্মবিষয়য়! বুদ্ধ্যা সংযোগং ) লভতে 

(প্রাপ্পোতি ) ততশ্চ হে কুরুনন্দন ! সংসিদ্ধৌ ( মোক্ষে ) ভূয়ঃ 

পুনরপি যততে চ ( অধিকং প্রযত্বং করোতি ) ॥ ৪৩ 

অনু ।--যোগত্রষ্ ব্যক্তি উক্তরূপ ছুই প্রকার জন্মে পূর্বব- 

দেহজাত বুদ্ধি লাভ করেন এবং হে কুরুনন্দন !. মোক্ষলাভ বিষয়ে 
পুনরায় অধিকতর প্রযত্ব করেন ॥ ৪৩ রর 

স্বামী ।-_ততঃ কিমত আহ-_তত্রেতি সার্ধেন। স তত্র 

দ্বিগ্রকারেংপি জন্মনি পুর্ধবদেহে ভবং পৌর্বদেহিকং তমেব 
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পুর্ববাভ্যাসেন তেনৈব স্রিপনতে হৃবশোহপি সঃ। 
জিন্ঞান্থরপি যোগন্ত শবরব্রহ্মাতিবর্ততে ॥8৪ 
প্রযত্াদ যতমানস্ত যে।গী সংশুদ্ধকিন্বিষঃ | 
অনেকজনম্মমংসিদ্ধস্ততে। বাতি পরাং গতিমূ ॥৪৫ 

্রদ্ধবিষনযয়! বুদ্ধযা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োহধিকং সংসিছ্ধো 
মোক্ষে প্রযতুং করোতি ॥ ৪৩ 

অন্বয়ঃ |--তেনৈর পূর্ববাভ্যাসেন অবশঃ ( কুতশ্চিৎ অস্ত- 
রায়াঁৎ অনিচ্ছন্নপি ) স ( যোগত্র্ইঃ) হিয়তে ( বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য 

রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিমতে ) যোগন্ত [ হ্বরূপং ] জিজ্ঞান্থরপি (জিজ্ঞান্থরেব) 
| নতু প্রাঞ্চযোগঃ ] শব্ব্রদ্ধ ( বেদম) অতিবর্ততে ( বেদোক্ককণ্ম- 

ফলানি অতিক্রামতি ) ॥ ৪৪ 

অনু ।-কোন অন্তরায় বশতঃ ইচ্ছা না থাকিলেও সেই 
পূর্বাভ্যাস বশতঃ তিনি বিষয়বিমুখ হইয়া ব্রন্মনিষ্ঠ হন । তখন 

যোগের শ্বরূপ জ্ঞানে উৎ্ম্ুক হইবামাত্র বেদোক্ত সর্ববিধ কম্মফল 
অতিক্রম করেন অর্থাৎ মুক্ত হন ॥ ৪৪ 

স্বামী ।--তত্র হেতুঃ__পূর্ববেতি। তেনৈব পুর্ববদেহ- 
কৃতাভ্যাসেনাবশোষপি কুতশ্চিদস্তরায়াদনিচ্ছন্নপি স হিম্ততে 

বিষয়েভঃ পরাবৃত্য ব্রন্ধনিষ্টঃ ক্রিরতে । তদেবং পূর্ববাভ্যাসবশেন 
প্রযত্বং কুর্ববন্ শনৈমু্চ্যতে | ইতীমমর্থং কৈমৃত্যন্থায়েন স্পষ্টফ্রতি-_ 
জিজ্ঞান্থরিতি সার্ধেন। যোগস্ছ ম্ব্ূপং জিজ্ঞান্গুরেব কেবলং ; 

ন তু প্রাপগ্তযোগ:, এবসৃতযোগে প্রবিষ্টমাজোহপি পাপবশাদ্ যোগ- 
ভ্ষ্টোহপি শবব্রঙ্গ বেদমতিবর্ততে বেগোক্তকশ্মফলান্ততিক্রা মতি 

তেত্যোধিকফলং প্রাপ্য মুচযতে ইত্যর্থ: ॥ ৪৪ . 
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তপস্থিভ্যোহধিকে! যোগী জ্ঞানিভ্যেহপি মতোহধিকঃ 

'কর্থিভ্যশ্চাধিকো৷ যোগী তম্মাদ্ যোগী ভবাক্জুন ॥৪৬ 

অন্বয়ঃ |-_প্রধত্বাৎ [উত্তরোত্তরং যোগে অধিকং] যতমানন্ 
যোগী সংশ্তদ্ধকিবিষঃ ( বিধৃতপাপঃ) [মন্ ] অনেকজম্মসংসিদ্ধ: 
( বহুজন্মেপচিতযোগে সম্যক্ সিদ্ধো৷ জ্ঞানী ভৃত্বা ইত্যর্থ:) ততঃ 

পরাং ( ভ্রেষ্ঠাং ) গতিং যাতি ॥ ৪৫ 
অনু |_-প্রফত্র সহকারে [ উত্তরোত্বর অধিক যত্বশীল ] 

যোগী নিষ্পাপ হইয়া বহুজন্মের ক্রমশঃ বর্ধিত যোগে সম্যক জ্ঞাণী 
হইয়! পরিশেষে পরম গতি (মুক্তি ) প্রাপ্ত হন ৪৫ 

স্বামী |--যদৈবং মন্দপ্রযত্বোৎপি ঘোগী পরাং গতিং যাঁতি 
তদা বস্ত যোগী প্রযত্বাদৃত্তরো ভ্তরঘধিকং যোগে ষতমানো। যত্বুং 
কুর্ববন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকি্িষো বিধৃতপাপঃ সোহনেকেষু জন্ম 
উপচিতেন যোঁগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ, জ্ঞানী তৃত্ব! তত: শ্রেষ্ঠাং গতিং 

যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থ: ॥ 5৫ ঙ 

অন্থয়ঃ |_যোগী তপন্থিভ্যঃ ( ুদ্ছুচান্জায়ণীদিতপো- 

নিষ্ঠেভযঃ ) অধিক, জ্ঞানিভ্যঃ ( শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্ভ্যোহপি) অধিকঃ 
কার্্বভ্যঃ ( ইষ্টাপূর্তাদিকর্মকারিভ্যোৎপি ) অধিকঃ (শ্রেষ্ট: ); 

[মম] মতঃ (অভিমতঃ), তশ্মাৎ হে অজ্জুন ! [ত্বং] যোগী ভব 1৪৬ 

অনু ।--যোগী তপোনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ট, শান্ত্রজ্দিগের 
অপেক্ষা ও শ্রেষ্ট,ইষ্টাপূর্তা্দি কর্মিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ট, ইহাই আমার 
অভিমত; অতএব হে অর্জুন ! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ 

স্বামী ।__বন্মাদেবং, তস্মাত্বপদ্থিত্য ইতি) কদ্ধচাজ্জা- 
জণাদিতপোনিষ্টেভ্যোঘপি। জানিভ্যঃ শাল্সবিজানবিষ্্যোহপি + 
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যোগিনামপি সব্রবেষাং ম্দ্গতেনান্তরাতবনা-। 

শ্রদ্ধাবাম্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমে। মতঃ ॥8৪৭ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতঙ্দাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 
_. ভীন্মপর্ববণি শ্রীমপ্তগবদগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যাাং 

যোগশাস্তে শ্রীকৃষ্ণ/জ্ছুন: সংবাদে অভ্যাস- 
যোগে নাম ষষ্ঠোহধ]ায়ঃ ॥ ৬ 

কর্দিভ্যঃ ইষ্টাপূর্তাদিকারিভ্যোহপি যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ) 

তন্মাত্ব' যোগী ভব ॥ ৪৬ | 

অন্ুযূুঃ ।-__মদগতেন (মধ্যাসক্তেন) অন্তরাতবন। (মনসা) যঃ 
শরন্ধাবান্ (শ্রদ্ধা যুক্ত:) [সন্] মাং (পরমেশ্বরং) ভজতে, সঃ সর্বেষাং 
যোগিনাম্ অপি [ মধ্যে ] যুক্ততমঃ (যোগযুক্তেত্যঃ শরেষ্ঃ) মে (মম) 
মত: ( সম্মতঃ )॥ ৪৭ 

অন্তু |-ঘদ্গতচিত্বে যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়। মামাকে ভঞ্গনা 

করেন, তিনি সমুদয় যোগিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগযুক্ত ইহাই 

আমার অতিমত 19৭ 

| ইতি যষ্ট অধ্যায় ॥ ৬. 

স্ব!য়ী ।__যোগিনামপি.যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে মন্তক্ঃ 
শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ--যোগীনামপীতি | মদ্গতেন মধ্যাঁসক্রেনাস্তরাত্মনা 

মনসা যে! মাং পরমেশ্বরং বাহুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন ভজতে, ম 

যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো৷ মম সন্মত:, অতো! মন্তক্তে। ভরেতি ভাঁবঃ ॥৪৭ 

: আত্মযোগমবোচদ্ যে ভক্তিযোগশিরোমশিঃ | 

ৃ তং বন্দে পরমান্ন্দ মাধবং ভক্তসেবধিম্ ॥ 

ইতি শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকায়াং যষ্টোধ্যাঃ ॥ ৬ 
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টিগ্লনী ।__ইদানীং ভগবান্ সর্বযোগীর শ্রেষ্ঠ ধোগীকে 
নির্দেশ করিয়া অধ্য।য়ের উপসংহার করিতেছেন ।-_কদ্রাদিত্যাদি 

্ষুব্র ক্ষুদ্র দেবতা-সেবকের মধ্যে ষে ব্যক্তি পুধ্যপরিপাকবশতঃ 

মদ্গতচিত্তে আমার সেবাতেই সমধিক শ্রদ্ধাবান্ হইয়। আমার 
ভজন] করে,সেই ব্যক্তিই সমস্ত যোগী অপেক্ষ। শ্রেঠ। এই অধ্যায়ে 

কর্মের বুদ্ধিশুদ্ধিকরত্ব এবং মাহাত্ম্য দেখান হইয়াছে, তৎপরে 
সর্ববকম্মলন্ন্যাসীর অষ্টাঙ্গযোগ বিবৃত হইয়াছে; তর্দনস্তব আক্ষেপ- 

নিরসনপূর্ধবক মনোনি গ্রহের উপায় কথিত হইয়াছে; যোগত্রষ্টের 
নাশাশস্কা শিথিল ও “তত্বং" পদার্থ নিবপ করিয়াছেন। অতঃপর 

“শ্রদ্ধাবান তঙ্জতে যো মাং (৬ষ্ ৪৭) এই শ্লোকে স্থচিত ভক্তি" 

যোগ ও ভঙজনীয় তৎপদার্থ নিকূপণের জন দ্বিতীয় ঘটকের আরম্ত 
হইতেছে ॥ &৭ 

ইতি ষষ্ট অধ্যায় ॥ ৬ 



সন্তমোহ্ধ্যায়ঃ | 

জ্ীভগবানুবাচ। 

. ময্যাসন্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জীম্মদাশ্রয়ঃ | 

অসংশয়ং সমগ্রং মাং ঘথ। জ্ঞান্তসি তচ্ছ গু॥ ১ 

অনুযুঃ |-- গ্রভগবান্ উবাচ।--হে পার্থ! ময়ি আসক্তমনাঃ 

( অভিনিবিষ্টচিত্তঃ) মদাশ্রয়ঃ ( অনন্থশরণঃ ) [ সন] যোগ যুগ্ন 
( অভ্যন্তন্ ) সমগ্রং (বিভূতিবলৈশ্বধ্যাদিসহিতং ) মাম্ অসংশয়ং 

যথ৷ জ্ঞাস্তাদি তত শৃণু ॥ ১ | 

অনু ।--শ্রাতগবান্ কহিলেন-_হে পার্থ! আমাতে আসক্- 
চিত্ত এবং অনন্যশরণ হইয়! যোগ অভ্যাস করিতে করিতে আমাকে 
যাহাতে সমুদয় বিভূতি, বল ও এরশ্বর্্যসহ সম্পূর্ণরূপে জানিতে 
পাঁরিবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ 

স্বামী ।--বিজেন্রমাত্মনস্তত্ব২ং সংযোগ সমূদাহতম্। 
ভজীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্ধ্যতে ॥ পূর্ববাধ্যায়ান্তে মদগতেনা- 
স্তরাস্তন]! যে। মাং ভজতে, স মে বুক্ততমো মত ইত্যুক্তং তত্র 
কীদৃশ্বং যন্ত ভক্তি; কর্তৃব্যেত্যপেক্ষায়াং স্বশ্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ 
শ্রীভগবানুবাচ-_ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমত্ডিনি বিষ্টং মনে। 
ঘস্য সঃ মদাশ্রয়োংহমেবাশয়ে। বস্য অনন্থশরণঃ সন্ যোগং যুঞজক ভা- 

স্তক্সংশয়ং বখা তবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্ধা। দিসহিতং 

যথা! জ্ঞান্তসি তদিদং ময়! বক্ষ্যমাঁণং শৃণু ॥ ১ 
টিগ্লীনী ।--কর্শনম্্যাসাত্বক সাধনপ্রধান প্রথম যট কে জরে 

তংপদ্দের লক্ষ্য এবং যোগ বর্ণনা করিয়া মধ্যম ষটকে ধোত 



পমঃ অঃ] সথমোধ্ধ্যায়ঃ | ২৮১ 

জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্য শেষতঃ | 

'যজ জ্ঞাত্বা নেহ ভূবোহম্যজ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২ 
রক্ষপ্রাতিপাঁদনদ্বারা তৎপদার্থ ব্যাধ্য/ত হইবে। তন্মধ্যে “যে।গিন।- 
মণি সর্কেধাং (৬ ৪৭শ) ইত্/দি ক্লোকে কথিত তক্তজনের 
ব্যাখার জন্য সপ্তম অধ্যায় আরব হইতেছে। পূর্ববাধ্যায়ের শেষ 

ক্স োকের ব্যাখ্যাত বিষয়ের মধ্যে অঞ্জনের ছুইটা প্রশ্ন হইতে পারে, 

যথা-_ভগবানের কীদৃশবূপের ভঙ্জনা কর! কর্তব্য? কিরূপেই বা 

ভগবানে চিত্ত স্থির কর! যাইতে পারে? কিন্তু অজ্জুন প্রশ্নহৃইটী 

প্রকাশ করিয়! না বলিলেও পরমকারুণিক ভগবান্ স্বয়ংই তাহার 

সমাধান করিতেছেন । সকল জগতের আদ্মতন এবং বিবিধ এশ্বর্য্যৎ 

সম্পন্ন আমাতে বিষয়।জ্তর পরিত্যাগ করিয়। মন নিবিষ্ট কর, আমার 

শরণাগত হইয়! যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক মনঃসমাধান করিয়। সংখয় 

রহিত ভাঁবে এশ্ব্যাদিসমন্থিত অ।মাকে যেরূপে জানিতে পারিবে, 

তান! আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। “মধ্যাসক্তমনা” “মদীপ্য়' 

প্ইপদ দুইটার ভাব--যেমন রাজার ভৃত্য প্রতুর অ$শ্রিত 

থাকিয়।ও স্ীপুত্রাদিতে আদক্ঞ থাকে,তোমার জপ হইলে চলিংব 

না, তুমি আমারই আশ্রিত এবং আমাতেই আলক্তচিত্ত হও ॥ ১ 
অন্বয়ঃ | অঙং তে (তুভ্যং) সবিজ্ঞানম্ (অঙ্গভবসহিতম্) 

ইং জ্ঞানং (মদ্বিষয়কং তত্বজ্ঞানম্) অশেষত্ঃ (সাঁকল্যেন) বক্ষ্যামি 

যৎ (জ্ঞানং ) জ্ঞাত্ব! ইহ (শ্রেয়ে মর্গে) [ বর্তমানম্ত তব ] ভূয়ঃ 

( পুনরপি ) অন্তৎ জ্ঞাতব্যং ন অব শষ্যতে (অবশিষ্টং ন ভবতি )॥২ 

অনু ।_-আমি তোমাকে প্রত্যঙ্গাহগভব দহিত মদ্বিষয়ক 

জান সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি; যাহা জানিতে পাঁয়িলে, আর অন্য 

কিছুমান্ধ জানিতে বাঁকি খাঁকিবে না| ২ 
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'মনুষ্যাণাং সহজেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিম্মীং বেছি তত্বতঃ ॥ ৩ 

স্বামী ।--বক্ষ্যমাণং স্তোতি-_জ্ঞানমিতি | জ্ঞানং শান্ীয়ং, 
বিজ্ঞানমনতবন্তংসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাঁকল্যেন কক্ষ্যামি, 
যজ, জ্ঞাত্ব৷ ইহ শ্রেয়োমার্গে বর্তমানস্ত পুনরস্তজ জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্টং 
ন ভনতি তেনৈব কুতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ | 

অন্বয়ঃ | ম্গধ্যাণাং সহজেষু [ মধ্যে] কশ্চিৎ (কোঙপি 

পুণ্যবান্) [ প্রকষ্টপুশ্যবশাৎ] সিদ্ধয়ে ( আত্মজ্ঞানীয় ) যততে 

( প্রযততে 9 যতাং ( প্রযত্বং কুর্বতাং) সিদ্ধানাম্ অপি [সহতরেষু] 
কশ্চিৎ মাং ( পরমাত্মানং ) তত্বতঃ ( স্বরূপতঃ ) বেত্তি 

(জাঁনাতি )॥ ৩ 

অনু ।-_সহম্ত্র সহত্র মন্তষ্যগণেব মধ্যে কোনও পুণ্যবান্ 

ব্যক্তি ভাগ্যবশে আত্মজ্ঞানলাভার্থ প্রযত্ব করিয়! থ।কেন; আবার 

তাঁদুশ [ সহন্র সহস্র] প্রধত্ুশীল মানবগণ মধ্যে কেহ দ্বা প্রমাত্ম- 
স্বরূ"ণ আমী় প্রক্ষ্টরূপে জানিতে পারেন ॥ ৩ | 

স্বামী 1- মন্তক্তিং বিনা তু মজজ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ_- 

মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্য।তাঁনাং জীবানীং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তা নাং 

শ্রেয়সি গ্রবৃস্থিরেবেহ নান্তি, £মচুষ্যাণাস্ত সহম্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব 

প্রকষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রধততেঃ প্রযত্বং কুর্বতাঁমপি 

সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রাক্তনপুণ্যবশাদাত্ম(নং বেত্তি, তাদৃশানাঞ্চাত্ম- 
জ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেধু কশ্চিদেব চাং পরমাত্মানং মণ্প্রসাদেন 

তত্বস্তে। বেত্বি তদেবমতিছুল্ল ভমপ্যাত্মতত্বমপি মজজ্ঞানং তৃভ্যং 

বক্ষ্যা মীত্যর্থ: ॥ ৩ 
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. সুমিরাপোহনলে। বায়ুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা ॥ 8 
টিপ্লুনী | --আমার অন্থগ্রহব্যতীত এই মহাফলবিশিষ্ট জ্ঞান 

লাভ করা দুষ্কর । যেহেতু শাস্ত্রীয় জ্ঞানষোগ ও কর্দমযোগবিশিষ্ট 
সহন্র সহত্র মানৰের মধ্যে বু জন্মকৃত পুণ্যের পরিপাক বশতঃ 

নিত্যানিত্য বস্তবিবেকসম্পন্ধ কোন এক ব্যক্তিই সত্বশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান 
উৎপত্তির চেষ্ট। করে। তাদৃশ জ্ঞনদিদ্ধ, পূর্ধবজন্মার্জিত সুকৃতি" 
শালী, যতমান সাঁধকগণের মধ্যেও কোন একজন শবণমননাদির 

পরিপাকান্তে ঈশ্বর আমাকে প্রত্যগাত্মার অভেদরূণে প্রত্যক্ষ 
করে। বস্ততঃ মন্ষের মধ্যে আত্মজ্ঞানের জন্ সাধনকারী দুল্লভ, 

তন্মধ্যে আবার সাধনের ফলভোগী অত্যন্ত ছু্ঈভ; অতএব ঈদৃশ 
জ্ঞানের মাহাত্ম অবর্ণনীয় ॥ ৩ 

অন্বয়ঃ ।--ইয়ং মে ( মম) প্রকৃতিঃ (মায়াখ্যা শিং ) 
ভূমিঃ ( ক্ষিতিঃ গন্ধতগ্মাত্রম্, ) আপ: ( জলং রলতন্মাত্রম ) অনলঃ 

( তেজঃ রূপতন্মাত্রং ) বাধুঃ ( মরু স্পর্শতন্মাত্রং ) খয়ু ( আকাশং 

শবতন্মাত্রং ) মনঃ ( মনঃ তত্কাঁরণভূতঃ অহঙ্কার: ) বুদ্ধিঃ (+তৎ- 
কারণতভূতং মহত্তত্বম্ ) অহঙ্ক'র; ( তৎকারণমবিগ্তা ) এব চ ইতি 
অষ্টধা ( অষ্টভিঃ প্রকারৈঃ ) ভিন্ন। ( বিভাগং গতা। )॥ ৪. 

অনু ।_-আষার এই যে প্রকৃতি মায়ানামী শি, ইহা 

ক্ষিতি, অপ, তেজঃ১ মরুৎ, ব্যোম, (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, ও শব্দ 
এই পঞ্চতন্মাত্র ) আর মনের কারণ অহস্কার, বুদ্ধির কারণ মহত্ত্ব 
এবং অহঙ্কারের কারণ অবিগ্া--এই অষ্টবিধ ভেদে বিভিন্ন ॥ ৪ 

স্বামী |_-এবং শ্রোতারমাভিমুখীকৃত্যেদঠনীং প্ররৃতিদ্ধার। 
ষ্ট্যাদি কর্তৃতেশেশ্বরত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপরিষ্যন্ পরাপরভেদেন 
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প্রকৃতিদ্বরমাহ-__ভূমিরিতি ছ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদীনি পঞ্চভূতজুক্াপি 

[ ভূম্যাদিশব্দৈ: পঞ্চগন্ধা কিতন্মাত্রমপ্যুচ্যতে ] মনঃশবেন ততৎকারণ- 
ভূতোহহস্কারঃ; বুদ্ধিশব্দেন ভতকারণং মহত্ত্ব, অহঙ্কারশব্দেম 
তৎ্কারণমবিচ্া। ইত্যেবমষ্টধা ভিন্ন, যদ্ধা ভূম্যাদিশবৈ: পঞ্চমহা- 

ভূতানি সুক্ষৈ: সহৈকীরুত্য গৃহান্তে, অহস্কারশব্দেনৈবাহস্কারস্তেনৈব 

তৎকার্ধ্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্ৃত্তে, বুদ্ধিরিতি মহতত্বং মনঃশবেন 

ভূ মনটসবোঙ্ষেযমব্যক্তত্বর্ূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে 
প্রকৃতিম্মায়াখ্য শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগ প্রাঞ্চা চতুর্ববংশতিভেদ" 

ভিন্াপাট্্বেবাস্তর্ত। ববিক্ষয়াষ্ধ! ভিন্নেত্যুক্তম্। তথাচ বক্ষমাণ- 
ক্ষেব্রধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতি চতুর্বিংশতি তত্বাত্মন। গ্রপঞ্চদিষ্যতি, 
“মহ ভূতান্ততঙ্কারে! বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্ছ্রিয়্াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ 

চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥” ইতি ॥ ৭ 
টিপ্পনী ।-_অপরা অরুভির কথা বলিতেছেন। সাচখ( 

চতুর্ব্বংশতি তত্বের নিন্রপণ করিয়াছেন। তনাখ্যে গুকতি, 

মহান, অহঙ্কার এবং পঞ্চ পঞ্চভন্মাত্র এই আর্টটা প্রকুতি, 
পঞ্চ মহাভৃত, পঞ্চজ্ঞ|নেত্দ্রির, পঞ্চ কর্মেজ্ির এবং মন এই ষোড়শ 

“পদ্দার্থ বিকার। তন্মতান্থলারেই এইস্কানে পর! প্রকৃতির 

নির্ণয় করিতেছেন । ভূমি, জন্গ, অনল; বাধু ও আকাশ এই 

পঞ্চতৃত ছার! ইহাদের সুঙ্গাবস্থারূণ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ 
এই পঞ্চ তন্মাত্র লক্ষিত হইল । বুদ্ধি ও অহঙ্কার শব স্বস্ব অথেই 
প্রযুক্ত, মন শব্দে পরিশিষ্ট প্রকৃতি উপলক্ষিত। অথবা-মনংশবে 
তৎকারণ অহঙ্কার এবং অহঙ্কার শবে সর্ববালনাবাসিত অবিদ্যা- 

ক্মিকা গ্রকৃতিই লক্ষি হইতেছে, ঘাব তীয় জড়বর্গ ইহাদের মুধো 
অন্তর্ভত ॥ ৪ | র্ 
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'অপরেয়মিতত্তন্াং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। 
জীবসভূতাঁং মহাবাছে। ষয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ ৫ 

এতদৃযোনীনি ভূতানি সর্ধবাণীত্যুপধারয় । 
অহং কৃতন্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ॥ ৬ 
অন্বয়ঃ ।---1[ অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্কা ] ইমম অপর! 

( জড়ত্বাৎ নিরুষ্ঠ। ) ইতঃ [ সকাশাৎ] পরাং (প্রকুষ্টাম্ ) অন্তাং 

জীবভূতাং ( জীবস্বরূপাঁং ) মে ( মম) প্রকৃতিং বিদ্ধি (জানীহি) 
হে মহাবাহে।! বরা (ক্ষেত্রজ্ঞরূপয়া চেতনয়া) ইদং জগৎ 

ধার্ধযতে ॥ € 

অনু |--হে মহাবাহো! [যে অষ্টধ! বিতক্ত প্রকৃতির কথা 
বপিলাম] ইহা অপরা ( নিরষ্থা ); হহা অপেক্ষা উৎরুষ্টা অন্ত 

জীবন্বরূপ। আমার প্রকৃতি তূমি অবগত হও; ক্ষেব্রজ্ঞবপ! 
(চেতনাম্বরূপ। ) যে প্রকৃতি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছে ॥ ৫ 

স্বামী ।--অপরামিমাং প্রকৃত্তিমূপসংহরন্ পরাং প্রকতিমাহ 

--অপরের়মিতি ৷ অষ্টধা যা! প্রক্কতিরুক্ত। ইয়মপর! নিকৃষ্ট আউত্বাৎ 

পরার্থত্ব।চ্চ,ই তঃদকাশাৎ পরাঁং প্রকুষ্টামন্াং জীবভৃতাং জীবস্বব্ধপাং 
নে প্ররূতিং বিদ্ধি জানীহি, পরত্বে হেতুঃ_যয়! চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞ 

ত্বরূপয়া স্বকন্মন্থারেণেদং জগদ্ধাধ্যতে ॥ ৫ 

টিপ্পনী |- _ক্ষেত্রত্বরূপা অপর! প্রকুতির কথা বলিয়। 
ক্ষেত্রজ্ঞরূপ পরা প্ররুতির কথা বলিতেছেন ।--যাবতীয় জড়বর্গরূপ 
যে অষ্টপ্রকার প্রকূতির কথা বলা হইয়াছে, দে জড়, পরের জঙ্ঠ 
প্রবৃন্ত এবং সংসারবদ্ধনের হেতৃভৃত নিকৃষ্ট বলিয়া অপরা। তদ্বিলক্ষণ 

আমার আত্মভূত চেতনাত্মক বিশুদ্ধ জীবকে পরা প্রকৃতি বলিয়! 
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জানিবে। যে প্রকৃতি জীবভৃত হইয়া জগৎ বিধারণ করিয়া 
আছেন ॥ ৫ 

অনুয়ঃ ।--সর্বাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি এতদ্- 

যোনীনি ( এতৎসম্ভতা'ন ) ইতি অবধারয় (বুধ্যন্ব.)) অহং কৃৎসন্ত 

সগ্রকৃতিকন্য জগতঃ প্রভবঃ (পরমকারণং) তথা প্রলয়ঃ 
( সংহর্ভা )॥ ৬ 

অনু ।-_স্থাবরজঙ্গমাত্বুক যাবতীয় ভূতগণ এই দ্বিবিধ 
(পরা ও অপরা) প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন, ইহা বুঝিবে; অতএব 
আমিই গ্রক্কৃতিসমেত সমুদয় জগতের পরমকারণস্বরূপ এবং 
সংহারকর্তা ॥ ৬ 

_ স্বায়ী ।+-অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দশয়ন্ ম্বন্ত তদ্বারা 
সুষ্্যাদিকারণত্বমাহ_-এতর্দিতি | এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রকৃতী 
যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকাঁনি 

সর্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যন্য, তত্র জড়া প্ররুতির্দেহরূপেণ 

পারণমতে,চেতনা তু মদংশভূৃত। ভোক্ত ত্বেন দেহেষু প্র বিশ স্ব কর্ণ! 

তানি খারয়তি, তে চ মদীয়ে প্রকৃতী, মত্ত; সম্ভুতে অতোঙহমেব 
কৃতনস্ত সপ্রকৃতিকন্ত জগতঃ প্রভবঃ গ্রকর্ষেণ ভবত্যম্মাদিতি প্রভবঃ 

পরমকারণমহমিত্যর্থ,তথা প্রলীয়তেহনেনেতি গ্রলয়ঃ সংহর্তাপ্যহমে 
বেত্যর্থঃ ॥ ৬ 

টি্সনী |-কাধ্যন্বরূপ চেতনাচেতন জগতের দ্বারা কারণ- 
খ্রূপ প্রকৃতিদ্ধয়ের অনুমান করিতেছেন।-যাবতীয় চেতনাচেতন 
উৎপন্ভিধর্ম। শ্রাণিগণ এই চেতনাচেত্তন প্রন্কৃতিদয্ হইতেই উৎপন্ন 
হইয়! থকে, যেহেতু কার্ধ্যও চেতন এবং অচেতন এই দ্বিবিধ,এই- 

হেতু তৎকারণও চেতন ও অচেতনন্বরূপ পরা ও অপরা প্রর্কৃতি। 
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'মত্তঃ পরতরং নান্য কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্রীয় । 
ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণ। ইব ॥ ৭ 
রসোইহমপন্থ কৌন্তেয প্রভাম্মি শশিস্যয়োঃ | 
প্রণবঃ সর্বববেদেষু শব্দঃ খে পৌঁরুষং নৃঘু ॥ ৮ 

এই দ্বিবিধ প্ররুতিত্বারাই আমি সমস্ত জগতের হ্থষ্টির এবং বিনাশের 
হেতু হইয়া থাঁকি ॥ ৬ 

. অনুয়ঃ 1--হে ধনঞ্জয় ! মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) পরতরং (শরেষ্ঠং 
[ জগত; সষ্টিলংহারয়োঃ স্বতন্ত্র কাঁরণং ] কিঞ্চিৎ [অপি] ন 
অন্তি। শ্ত্রে মশিগণা ইব ময়ি ইদং সর্বং [জগৎ] প্রোতং 
(প্রোথিতম) ॥ ৭ 

অনু ।--হে ধনগ্তয়! আমা অপেক্ষা জগতের সৃষ্টি ও 
প্রলয়ের শ্রেষ্ঠ কারণ আর নাই; সুত্রে নিবদ্ধ মণিগণের ন্তাঁ় এই 
সমূদয় জগৎ আমাতে প্রোথিত আছে ॥ ৭ 

স্বামী |-_যস্মাদেবং তস্মানমতত ইতি। মন্তঃ সকাশাৎ 
পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ হুষ্টিনংহথারয়োঃ শ্বতন্ত্র কারণং কিঞ্চিদপি 
নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ/হমেবেত্যাহ-_ময়ীতি, ময়ি সর্বমিদং জগং 
প্রোস্তং গ্রথিতমা্রিতমিত্যর্থ:। দৃষ্টাস্তঃ স্পষ্ট; ॥ ৭ 

_. টিপ্পনী ।_-থেহেতু আমিই মায়াকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত 
জগতের ত্বষ্টি স্থিতি লয় বিধান করিয়৷ থাকি,এই জন্যই নিথিল দৃশ্ঠ 
পদ্দার্থের আকারে আকারিত মায়ার অধিষ্ঠান, সর্বাবভাসক সমস্ত 
বস্্রতে সদ্দরপে এবং স্ফুরণরূপে অঙ্স্যুত আম! অপেক্ষা পরমার সত্য 
অপর কোনও বস্ত্র নাই। যেমন স্থত্রে মণিসমূহ প্রোও থাঁকে, 
গেইব্ধপ দৃশ্াৃশ্ত যাবতীয় বস্তই আমাতে অনন্ত ॥ ৭ 
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পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্য।ঞ্চ তেজশ্চান্মি বিভাবসৌ। 
জীবনং সর্ববভূতেষু তপশ্চান্মি তপন্থিযু ॥ ৯ 

অন্বয়ঃ |-:হে কৌস্তেয় ! অহম্, অপু রলঃ, শশিল্ুর্ধযয়োঃ 
গ্ুভ। সর্ধববেদেধু প্রণব:, খে ( আকাশে ) শব: নৃষু ( মাঁনবেযু) 
পৌরুষম্ অন্মি ॥ ৮ | 

অনু ।-__হে কুস্বীনন্দন ! আমি জলে রস ( রসতন্মা) চন্্- 
সুধেরযে প্রভা, সমুদয় বেদে প্রণব, আকাশে শব এবং মানবগণে 

পৌক্ষষ-অর্থাৎ উদ্যমরূপে অবস্থিত আঁছি ॥ ৮ 

স্বামী |---জগতস্থিতিহেতুত্বমের প্রপঞ্চয়তি-_রসোইহমিতি 
পঞ্চভিঃ| অপস্থ রসোঙহং রসতন্মাত্রত্বরূপতয়। বিভূত্যা আশ্রয়ত্ে 

নাপ্ম, স্থিতোহহমিত্যর্থ, তথ! শশিক্র্যয়োঃ প্রভাম্মি চন্দ কয 
চ প্রকাশরূপয়। বিভূৃত্য। তদাশ্ররত্থেন স্থিতাহহমিত্যর্থঃ, অন্যাত্রীপি 
এবং দ্রষ্টব্যং। বেদেষু বৈধরীরূপেষু তন্ম.লভূতঃ প্রণব, ওক্কারোহশ্মি, 

থে জাকাশে শব্দঃং শবতন্মাত্ররূপোংশ্বি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্য- 
মোইম্মি। উদ্যমে হি পুরুষান্তিষ্টন্তি ॥ ৮ 

অন্বয়ঃ ।---[ অহং] পৃথিব্যাং পুণাঃ (অবিকৃতঃ ) গন্ধ:, 

বিভাবসৌ অগ্রৌ তেজঃ, সর্বভূতেযু জীবনং (প্রাণবায়ুঃ) 
তপন্থিষু ( বানপ্রস্থাদিযু) তপঃ ( বন্থনহনরূপম্ ) অন্মি॥ ৯ 

অনু ।--মামি পৃথিবীতে পবিত্র ( অবিরত ) গন্ধ, অশ্নিষ্কত 
তেজ, সর্বভূতে প্র/ণবাযুরূপে এবং ভপম্থিগণে শীতোধ্াদি ছদ্ৰ- 
সহনরূপ তপস্কাক্ষপে অবস্থান করিতেছি ॥ ৯ 

স্বামী ।-কিঞ্চ পুণ্য ইতি । পুণ্যোহবিক্কতো। গন্ধো গন্ধ- 
তন্সাত্রং পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোহহমিত্যর্থঃ যদ্ধ। বিভূতিরূপেপীশ্রয়তস্ত 
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বীজং মাং সর্ধূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজস্থিনামহম্ ॥ ১০ 

বিবক্ষিতত্ব।ৎ সৃরভিগন্ধন্তৈবোৎকৃষ্টতঘ। বিভৃতিত্বাৎ পুণ্যে। গন্ধ 

ইত্যুক্তম, তথা বিভাঁবসৌ অগ্মৌ যত্তেজে। দুঃসহ! দীর্থিস্তদহং, 

সর্বভূতেষু জীবনং প্রাণধাঁরণ বাঁযুরহমিত্যর্থঃ, তপশ্থিষু বানপ্রস্থাদিষু 

দ্বন্বসহব্ূপং তপোহস্নি ॥ » 

টিপ্লনী ।-_-“রসাদিতে জঙাদিই তনগস্থ্যত,তুমি নহ*অব্ুনের 
এই আশঙ্কার নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন।--ষাবতীয় 
জলের সারভূত পুণ্য ও মধুর থে রস,তাঙ্থী আমিই স্থতরাং আমাতেই 
জল অন্ুস্থ্যত। এইরূপ আমি শশী ও সুর্ধ্ের প্রভাবধপ, অর্থাৎ 

গ্রকাশসামান্তরূপে আমাতে চন্দ্রস্থধ্য প্রোথিত। সমস্ত বেছে অনু 

স্যত ওক্কার আমিই এবং আক।শে আমিই শব্ধরূপে অন্ুস্থ্যত ! 

যাবতীয় পুরুষে অন্ুস্যত যে পুরুষত্ব তাহাঁও আমি ॥ ৯ 

অন্বয়ঃ ।--হে পার্থ মাং জর্কভূতানাং ( চরাচরাগ্র।ং 

ভূত!নাং ) সনাতনং ( নিত্যং ) বীজং বিদ্ধি (জানীহি),[ তথা] 

বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি ( সংজ্ঞা) ভেজন্বিনাং (গ্রগল্ভানাং ) তেজঃ 

( প্রাগল্ভ্যং ) চ আন্মি॥ ১০ 

অনু ।--€হ পার্থ! আমাকে চরাচর সমুদয় ভূঙগণের 

সনাতন বাঁজ বলিয়। জানিবে এবং আমি বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি 

ও তেজন্থিগণের তেজ ॥ ১ | 

স্বামী ।-_কিঞ্চ বীজমিতি। অর্বেষীং চরাচরাণাং ভূতাপাং 
বীজং সজাতীয়কাধ্যোৎপাদনসমর্থংৎ সনাতনং নিত্যম্ উত্তরোত্তর- 
সর্বকাধ্যেষহ্থ্যতং তদেব বীঙ্গং মছ্ছিভূত্িঃ বিদ্ধি, ন তু প্রক্কতি- 

১৩ 
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'ব্লং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জজিতমূ | 
ধর্মীবিরুদ্ধো ভূতেষু কাঁমোহম্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ 

যে চৈব সাত্বিক! ভাব! রাজপাস্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২ 

ব্যক্ষিরিব নশ্যৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ নংজ্ঞাইহম্মি, তেজস্মিণাং 

তেজঃ, প্রগল্ভ'নাং প্রাগল্ভ্য মহম্ ॥ ১০ 

অন্বয়ঃ ।-_-হে ভরতর্ষভ! অহং বলবতাং (বলশালিনাং ) 

কাঁমরাগবিবঞ্জিতং (কাঁমরাগহীনং )বলং (সাত্বিকং স্বধশ্ানুষ্টান- 

সামধ্যং )[ তথা] ভূতেষু (প্রাণিষু) ধন্মীবিরুদ্ধঃ ( ধশ্মেণাবিরুদ্ধঃ) 

ক।মঃ অস্মি॥ ১১ 

. অনু ।-_হে ভরতশ্রেষ্ট! আমি বলশালিগণের কাঁমনা ও 

আসক্তিরকিত বল অর্থাৎ শ্বধর্দ্ানুষ্টানলামর্থ এবং সর্বভূতের 

ধন্মান্ুগত কাঁম ॥ ১১ | 

৬ ন্বামী ।-কিঞ্চ বলমিতি। কামোঁৎপ্রাণ্ডেযু বশ্বঘভি- 
লাঁষে। রাজনঃ, রাগ: পুনরভিলফিতের্থে প্রাপ্ধেহপি পুনর ধিকেইর্থে, 

চিত্তরঞ্জনাত্মকত্ৃষ্ণ পধ্যাযস্তাভ্যাং বিবর্জিত বলবতাং বলমস্মি 

সাত্বিকং দ্বধন্মান্ুষ্ঠানসামর্থ্য মহমিত্যর্থ£, ধর্দেশাবিরুদ্ধঃ ম্বারেযু 

পুভ্রোৎ্পাদনমাত্রেপযোগী কামোইহমিতি ॥ ১১ 

অন্বয়ঃ ।-_যে চ[ অন্তেৎপি ] এব সাত্বিকাঃ (শমদমাঁদয়:) 
রাঁজসাঃ ( দ্েষদর্পাদয়: ) তামসাশ্চ ( শোকমোহাদয়ঃ) ভাবাঃ 
[ জায়স্তে ] তান্ [ সর্বধান্ ] মত্ত এব [জাতান্] বিদ্ধি( জানীহি), 
তেষু [ভাবে] অহংনতু [বর্তে] তেতু [ভাবাঃ ] ময়ি 

[ বর্তস্তে ] | ১২ 



৭ম: অঃ] সগ্তমৌহধ্যায়ঃ। ২৯১ 

ক্রিভিগণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববমিদং জগৎ । 
মোহিতং নাঁভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়মূ ॥ ১৩ 

অনু 1--অম্যান্ঠ যে সকল সাত্বিক ( শমদমাদি) রাজদিক 
(দ্েষদর্পাদি) তামসিক (শোকমোহাদি ) ভাবসমূহ গ্রাণিগণে 

[ তাহাদের কর্ধববশে ] উদ্ভুত হয়, তংসমুদয় আমা হইতেই উৎপন্ন 

জানিবে; পরস্ত আমি কদাপি এ সকল ভাবে অবস্থিত নহি, সে 

, গুলি কিন্ত আমাতেই অবশ্থিত ॥ ১২ 

স্বামী ।-কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেইপি সাত্বিকা 
ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাস্ ছেষদর্পাদয়:, তামসাশ্চ শোকমোহা- 
দয়ঃ প্রাণিনাং শ্বকর্মবশাজ্ছায়স্তে, তান্ সর্বান্ মত্ত এব জাতানিতি 

বিদ্ধি ম্দীয়গ্রকৃতিগুণত্রয়কাধ্যত্বাংৎ। এবমপি তেষহং ন বর্তে 

জীববত তদধ।নোহহং ন ভবামীত্যর্থ:, তে তু মদধীনা: সন্ভে। মগ 
বর্তৃস্তে ॥ ১২ 

টিগ্ননী |-__পূর্ব কতিপয় গ্লোকে ভগবান্ই যে সর্বত্র 
শঙুস্থতে তাহাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলা হইয়াছে, এক্ষণে পুনকায় 
ক্ষেপে তাহাই বলিতেছেন। অবিছ্ধা এবং কর্া্দিবশে সাত্বিক 

রাজপিক তামপিক প্রভৃতি যে সকল চিন্তপরিণাঁম উৎপন্ন হয়,তাহ! 

আমা হইতেই সম্ভৃত হয়। যদিও সমস্তই আমাতে অনন্থ্যত,তথাঁপি 
আমি তাহাদের দ্বার! বিকার প্রাপ্ত হই না। কিন্তু দেই সকল 

সাত্বকাদি ভাব রজ্ছুতে সর্পের ন্যাম আমাতে কল্লিত, আমার সপ্ত- 

বশত; ক্ষরণ গ্রাণ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ 

অন্বয়ঃ ।-_এভি: ত্রিল্িঃ (পূর্কোকতৈঃ ভ্রিবিধৈঃ) গুণ 

মধ়ৈং (গুণবিকারৈ ) ভাবৈঃ ( ম্বভাবৈঃ ) ইদং সর্ধংং জগৎ 



২৯২ _.. জ্রীমস্তগৰদগীতা | [ ৭ম্ঃ অ: 

দৈবী হেষা গুণময়ী মণ মায়া ছুরত্যয়! | 
মামেব ষে প্রপদ্ভন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥১৪ 

মোহিতম্ ; [অতঃ] এভ্যঃ (ভাবেভ্যঃ) পরম্ ( এভিঃ অসংস্পৃষ্টম্) 

অব্য্ং (নির্বিকাঁরং ) মাং ন অভিজানাতি ॥ ১৩ 

অনু ।- পূর্বোক্ত এই ত্রিবিধ গুণময় ভাঁবে এই সমুদয় 
জগৎ মোহিত আছে, অতএব এই সকল ভাবের অতীত এবং 

ইহাদের শিয়ন্তাম্বরূপ নির্ববিকীর আম।কে জানিতে পারে না ॥ ১৩ 
স্বামী ।--এবভূতং ত্বাঁং পরমেশ্বরম্য়় জনঃ কিমিতি ন 

জানাতীত্যত আহ- ত্রিডিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ববোকৈ- 
গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভিগুণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্রোহিতমিদং 
জগৎ; অতো মাং নাভিজানাতি । কথভুঁতম্? এত্যো৷ ভাবেভ্যঃ 
পরম্ এভিরসংস্পৃষ্টম এতেষাং নিয়স্ত।রম্ অত এবাব্যয়ং নির্ব্িকার- 
মিত্যর্থঃ ॥১৩ 

টিপ্পণী ।-_ভগবান্ স্বতন্ত্র এবং নিত্য শুদ্ধ,নিত্যবৃদ্ধ,নিত্যমুক্জ 

হইলে তদাত্সক জগতের উৎপত্তি বিনাশ কেন হয়? যদি বল, 

ভগবৎস্বরূপ না জানার জন্তই ইহা হইয়া! থাঁকে,তবে ভগবত্ন্বরূপই 
বা জানিতে পাঁর না কেন? ইহার উত্তরে ভগবান বলিতেছেন 

সত্ব, রজঃ ও যোতগুণাত্মক ভাবদ্বারা সমস্ত প্রাণিজাত মুগ্ধ হইয়। 

অ।ছে, এজন্য তাহাদের বিবেকজ্ঞন বিলুপূ হইয়াছে, মত এব আমি 
যে এই গুণত্রয়ের অতীত সর্ববিকারপরিশূন্ত অনন্ত কল্যাণের 
আঁকর তাহা! তাহার1 ন। জানিয়া উতৎপত্ভি-বিনশশীল হই! 
পৃথিবীতে যাতায়াত করিতেছে ॥ ১৩ 

অন্থয়ঃ ।_এবা গুণমরী (গুণবিক।র।ত্মিকা) দৈবা 



গমঃ অঃ ] সগ্চমোহষ্যায়ঃ | ২৯৩ 

' ন মাং দুক্কতিনে মুঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাঁধমাঃ। 
মায়য়াপহৃতজ্ঞান! আন্ুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫ 

(অলৌকিকী ) মম মায় (শক্তিঃ)হি (নিশ্চিতং) দুরত্যয়া 

(দুত্তর! ), যে মামেব [অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা] গ্রপন্তাস্তে (ভজস্তি) 

তে এতাঁং মায়াং তরস্তি ॥ ১3 

অনু ।-মামার এই ত্রগুণময়ী দৈবী মায়া নিশ্চয়ই 
ছুত্তরা ; ধাহারা ![ অচল] ভক্তিদ্বারা ] আমাকে ভজন করেন, 

তাহারা এই সুুস্তর1 মা] অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ১৪ 

স্বামী ।_-কে তহি ত্বাং জানস্তীত্যত আহ-_ দৈবীতি। 
দৈবী আলীকিকী অত্্দুতেত্যর্থ:, গুণময়ী সত্ব।দিগুণবিকারাত্মিকা 
মম পরমেশ্বরস্ত শৃক্তিমায়া ছুরত্যয়! ছুশ্তরা হি প্রসিদ্ধমেতত্তথাপি 

থে মামেবেত্যেবকারেণ।ব্যভিচ।রিণ্যা ভক্ত্যা গ্রপদ্যন্তে ভজত্তি, তে 

মায়ামেত।ং সুতুস্তর!মপি তরস্তি ততে। মাং জানস্ভীতি ভাবঃ ॥১৪ 

টিপ্পনী | যদিও জীব ঈদৃশ অনাদিপিদ্ধ মায়াগুপত্রয়দ্ধার। 
ধাবদ্ধ, তথাপি ভগবদাশ্রয়দাঁরা তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া! মুক্ত হয়, 

ইহাই এই গ্পোকের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্বগ্রকাশ আনন্দহ্জ্মপ 
চৈতন্তে তাহার আশ্রিতরূপে কল্পিত) সত্ব রজঃ তমোগুণাত্মিকা, 

তত্বজ্ঞন প্রকাঁঁশর প্রতিবন্ধক ও মিখ্যাজ্ঞান প্রতিভ।সের কাঁরণী- 

ভূত অবিদ্যান্বকূপ আমার মায়। হুরত্যয়৷ অর্থাৎ ঈশ্বর সাক্ষাৎকার 

ভিন্ন অনপনেয়া হইলেও যে ব্যক্তি নর্ষোপাঁধিরহিত অখণ্ড চিণানন্দ 

স্বরূপ আমাকে “তত্বমস্তাধি” বেদাস্তবাক্যজন্য নির্কিবল্প সাক্ষাৎ 

কাররপ নিদিধ্যাপনপরিপাকপ্রস্থত অনির্বাচ্য চিন্তবুভভিদ্বার। 

বিষম়ীভূত করে, নেই ব্যক্তি এই সমস্ত অনর্থের মূল দুগতিক্রমণীয় 
মায়াকে অনায়াসে মতিক্রম করে 1১৪ 



২৯9 শ্রীস্তগবদ্গীতা। [ গম অঃ. 

চতুর্বিবধ। ভজন্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহজ্ভুন | 

আর্ত! জিজ্ঞান্থরর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ধভ ॥১৬ 

অন্থয়ঃ |__ছুক্ধতিন: ( পাপশীলাঃ ) মুঢ়াঃ (বিবেকশৃন্য।ই ) 

মায়! অপন্থতত্ঞান!ঃ (নিরন্তজ্ঞানঃ ) আম্ুুরং ভাবং ( প্রকৃতিম্) 

আশ্রিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [ সম্ভঃ ] মাং ন প্রপছ্ান্তে ( ভজন্তি )॥ ১৫ 

অনু !_ পাপশীল বিবেকহীন জনগণ এ মায়ায় হৃতজ্ঞান 

হইগা আস্কুর স্বভাঁব অবলম্বনপূর্ধবক আমাকে ভজন! করে ন1 ॥১৫ 

স্বামী |_যগ্চেবং [কিমিতি] হি সর্ক্বে ত্বামেব ন 
ভজস্তীতাযত আঁহ--ন মামিতি। নরেষু যেহধমান্তে মাং ন প্রপদ্থান্তে 

ন ভজন্তি । অপমত্তে হেতুঃ-মুটা বিবে কশূন্যাঃতৎ কুতঃ ? ছু্কৃতিন: 

পাপশীলাঃ অভো মায়য়াপহ তং নিরস্তং শাস্্াচার্য্যে পদেশাভ্যাং 

জতমপি জ্ঞানং যেষাঁং তে থা; অতএব “দস্তে৷ দর্পোইভিমানশ্চ 

ক্রোধ; পারুষামেব চ” ইত্যাদিনা কক্ষ্যমাণমাঁস্ুরং ভাবং স্বভাঁবং 

গ্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজস্কি ॥ ১৫ 

টিপ্পনী ।---তবে ঈদৃশ মাঁয়কে অতিক্রমণ করর ডন্য 
সককেই কেন তোমার ভজন করে না? তত্বত্বরে বলিতেছেন ।_- 

তাদৃশ ব্যক্কিগণ প্রথমতঃ মায়াদ্বার৷ শরীরেক্িয়াদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ 
ভ্রমবশতঃ বিবেকসামর্থাহীন হয়, পরে তন্নিবন্ধনই ইহ] অর্থসাধন 
এবং ইহা অনর্থসাঁধন ঈদৃণ জ্ঞানবিরহিত হয় এবং বিবেকশূন্য হইয়া 
অনর্থহেতু পাঁপ কম্মেরই অনুষ্ঠান করত আমার ভজনা 
করে না॥ ১৫ 

অনুযুঃ |__হে ভর্তর্ষ5 অঙ্ঞুন ! আর্তঃ (রোগাছ্য ভিভূতঃ) 

জিন্তান্ঃ ( আত্মদ্ঞানেচ্ছুঃ ) অর্থাথী (অত্র পরত্ধ বা ভোগলাধনঃ 
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তৃতার্থলিগ্স,:) জানী (আত্মবিৎ) চ [ ইতি ] চতুর্ব্িধা: হুকৃতিনঃ 
( পূর্বজন্মন্থ কৃতপুণ্যাঃ ) মাং ভজস্তে ( আরাধয়স্তি ) ॥ ১৬ 

অনু 1--€হ ভরতশ্রেষ্ট অঙ্ছজন! রোগাদিতে অভিভূত, 
আস্মজ্ঞানে্ছ, ইহলোকে বা পরলোকে ভোগসাধক অর্থাভিলাধী 
এবং আত্মতন্বজ্ঞ--এই চতুর্বিধ স্ুুকৃতিশালী ব্যক্তি আমার 
ভজন করে ॥ ১৬ 

স্বামী |-_হৃকৃতিনস্ব মাং ভজস্ত্যেব তে চ ন্ুুকুততার- 
তম্যেন চতুর্বধা! ইত্যাহ-চতুর্বিিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মন্থু যে 
রুতপুণ্যা জনান্তে মাং ভজন্তি, তে তু চতুর্ব্বিধা,__ আরে! রোগাগ্া- 

ভিভূতঃ, স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তহি মাং ভজতি, অন্তথা স্ুদ্র- 

দেবতাভজনেন সংলরতি, এবমুন্তরত্রাপি দ্রষ্টবাম। ভিজ্ঞাম্বরাতু- 

জ্ঞানেচ্ছুঃ অর্থা্থী অভ্র পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ স্ুঃ, জ্ঞানী 

চাত্ুবিৎ ॥ ১৬ 

টিপ্লনী।_ যাহার! পূর্ধজন্মকৃতপুণ্যের পরিপাকবশতঃ সফল- 

জন্মা, ত!হারাই আমার ভজনা করেন। তন্মধ্যে তিনজন সকাম, 

একজন নিষ্কাম, এই চতুর্ব্িধ ব্যক্তিই আমার সেবা পরায়ণ। 

প্রথম আর্ত, শক্র ব্যাধি প্রভৃতি জনিত বিপদগ্রস্থ, ইহার। বিপৎ- 

প্রতিকারের কামনায় আমার ভজন| $করে। যেমন যঙ্ছনাঁশে 
কুপিত ইন্দ্র ব্রজবাপিগণের বিনাশসাঁধন করিতে উদ্যত হইলে,তাহার। 

আশার আশ্রিত হইয়াছিল; অথবা যেমন কুম্তীরগ্রস্থ গজেন্ু 

আদার আরাঁধন! করিয়ছিল ত্জ্রপ। দ্বিতীয় জিজ্ঞ।স্--আত্ম- 

জ।নাঘী মুমুক্ষু। হহারা আত্মজ্ঞানল।ভের হস্ত ভগবানের আরাধন! 

করে, যেমন মুচুকুন্দ, জনক, শ্রুতদেব প্রভৃতি । তৃতীয় অর্থার্থী,_ 

ইহক।ল অথবা পরকালের ভোগোপকরণলিগ্স। ইহার/ও তত্ব 
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। তেমাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একতক্তিবিশিষ্যতে । 
: শ্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭ 
ভোগোঁপকরণ লাভের জন্ত আমার সেব। করিয়া থাঁকে। ইহকালের 

ভোগোপকরণলিগ্স, যেমন স্থৃগ্রীব, বিভীষণ, উপমন্গ্য প্রভৃতি; 
পরলোকের ভোগোপকরলিপ্ন, প্রহনাদ প্রভৃতি। এই তিন জনই 
ভগবন্তজন দ্বারা মায়া অতিক্রম করে; তন্মধ্যে জিজ্ঞান্থ ব্যক্তি 

জ্ঞানোৎপতিদ্বারা সাক্ষাৎই মায়া অতিক্রম করে) আর্ত ও অর্থার্থা 
ক্রমে জিজ্ঞান্থ হইয়া মায়া অতিক্রমণ করে ইহাই বিশেষ। ইহারা 
সকাম। নিষ্কাম চতুর্থের কথা বলিতেছেন, জ্ঞানী-_ভগবত্বত্ব 
সাক্ষাৎকার দ্বার যোগযুক্ত, শিন্মায়। নিষফধাম। যেমন সনক, নারদ, 

শুক প্রভৃতি । এতন্মধ্যে যে কোন ব্যক্তিই ভগবদ্ভক্ত, অতএব হে 
অর্জুন! তুমি জিজ্ঞান্্ প্রভৃতির মধ্যে কীদৃশ ভক্ত, ইহার আশঙ্কা 
করিও না; কেন না, যে কোন ভক্ত হইতে পাঁরিলেই তুমি কৃতার্থ 
হইবে ॥ ১৬ ৃ 

অন্থয়ঃ |__-তেষাং [ মধ্যে ] নিত্যযুক্তঃ ( সদ! মনলিষ্টঃ) এক- 

ভক্তিঃ ( একম্মিন মযোব ভক্তিঃ যস্ত তাদৃশঃ) জ্ঞানী বিশিষ্যতে 

(বিশিষ্টো ভবতি); হি (যত:) অহং জ্ঞানিন: অত্যর্থম ( অত্যন্ত ) 

প্রিয়ঃ দচ [জ্ঞানী] মম প্রি; ॥ ১৭ র্ 
অনু |__তাহাদের মধ্যে সর্বদা আমাতেই নিষ্ঠাবান এবং 

একমাত্র আমাতেই ভক্তিমান্ জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; কারণ আমি সেই 
জ্ঞানীর অতিমাত্র প্রিঘ আর তিনিও আমার প্রিয় ॥ ১৭ 

স্ব(মী | _এতেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ট ইত্যাহ--তেষামিতি। 
তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্ট:, তত্রঃ হেতব-_নিত্যযুক্ত: সদা মন্লিষ্ঠ:, 

একস্মিন্ ময্যেব তক্তির্ষস্্য সঃ। জ্ঞাঁনিনো দেহাগ্ভভিমানাত।বেন 
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উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্ৈব মে মতমৃ। 
আশ্থিতঃ স হি যুক্তাত্ম! মাঁমেবানুত্তমাং গতিষ্ ১৮ 

চিন্তবিক্ষেপাভাবান্মি 2 যুক্তত্বদেকাস্তভ-ক্তত্বঞ্চ সম্ভবতি নান্তস্ত,অত- 

এব তশ্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ, সচ মম। তত্মাদেতৈনিত্যযুক্তত্বা দ্িভি- 

শ্চতুর্ভির্হেতৃভিঃ স উত্তম ইত্যর্থ: ॥ ১৭ 

টিপ্রনী |__-এই চতুর্ধিধ ব্যক্তিই নুরুতী বটে, তথাপি 
পুণ্যাধিক্য নিবন্ধন জ্ঞানী ব্যক্তিই শ্রে্ঠ। যেহেতু তিনি নিতাযুক্ত 
অর্থাৎ প্রত্যগভিন্ন ভগবানে সমাহিতচিত্ত; অতএব একমাত্র 

ভগবানেই তাহার অন্ুরক্তি হইয়া থাকে । এই হেতু তিনি আমার 
নিরুপাধি প্রেমের আম্পদ, আমিও তাহার প্রেমের আশ্রক্ 
হইয়া থাঁকি ॥ ১৭ 

অগ্বয়ঃ 1--এতে সর্ব এব উদ।র।ঃ ( মহাস্তঃ মেক্ষভাজ 

ইত্যর্থ:) জ্ঞানী তু (পুনঃ) আত্মা এব [ইতি] মে (মম) মতং 

( নিশ্চয়: ) হি ( যত:) যুক্তাত্ম। (মণ্দেকচিত্তঃ ) সঃ (জ্ঞানী) অনুত্তমাং 

(সর্ববোত্তমাং) গতিং মাম এব আস্থিতঃ (আশ্রিতবান্)।॥১৮ 

অনু ইহারা সকলেই মহান্ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ডির যোগ্য, 
গরস্ধ জ্ঞানী আমানই স্বরূপ ; কারণ, তিনি আমাতেই সমর্পিত চিত্ত, 

এজন্ত সর্ব্বোতকুষ্ট গতিম্বরপ আমাতেই অবস্থিত থাকেন ॥১৮ 
স্বামী |__তহি কিম্ ইতরে ত্রয়স্থতক্তাঃ সংসরস্তি ? নহি 

নহীত্যাহ_-উদারা ইতি। সর্কেঘপোতে উদার! মহান্তঃ মোক্ষভাজ 

এবেতার্থঃ, জ্ঞানী তু পুনরাত্বৈবেতি মে মতং নিশ্চয়, হি যন্মাৎ 

স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিন্ত: সন্ ন বিদ্যাতে উত্তম! যন্তাস্তা মন্থাত্ব মাং 

সর্ববোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিতঃ আ শ্রতবাঁন্ মদ্বাতিরিক্তমন্যৎ ফলং 

ন মন্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ 
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বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপগ্যতে | 
বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্থভুলভঃ ॥ ১৯ 

টিপ্নী ।__তবে কি আর্ত প্রভৃতি তোমার প্রিক্ন নহে? এই 
প্রশ্নের উত্তরে পূর্বস্লোকের “অত্যর্থ* এই বিশেষণের তাৎপর্য্য 

বিশ্লেষণঘ্বারা পরিব্যক্ত করিতেছেন ।-_-যেমন “বিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা 

যাহাই করা হয়, তাহাই অত্যন্ত বলবৎ” ইহ! বলিলে তত্তিন্ন দ্ব'র 
কৃতকম্্ম অল্প বলবৎ ইহাই বুঝা যার়,সেইরূপ "জ্ঞানী আমার অত্যন্ত 
প্রিয়” ইহা বলিলে আর্ত প্রভৃতি সামান্ত প্রিয়, ইহাই বুঝা ধায়; 
প্রিয় নহে এরপ প্রতীতি হয় না। তবে আর্ত প্রভৃতির কাণ্যমান 
বস্তও প্রিয় আমিও প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানীর একমাত্র অ।মিই প্রিয়, 
এই হেতু তাহারাও আমার অত্যন্ত পপ্রয় হইয়া থাকেন। পূর্বেবও 
বল। হইয়াছে যে»আমাকে যে যে ভাবে পাইতে ইচ্ছা করে,আমিও 
তাহাকে সেই ভাবেই ভজন করি ॥ ১৮ 

অন্বয়ঃ ।--বহ্নাং জন্মনাং [কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ পুণ্যোপচধেন] 
আন্তে (চরমে জন্মপ্) জ্ঞানব|ন্ [ শন] সর্ববম্ (ইদং চরাচরং) বাস্ু- 
দেবঃ[ এব ] ইতি [ সর্ব্বুদৃষ্্য। ] মাং প্রপদ্ধতে (ভজতি); স 
মহাত্মা সছুলভঃ ॥ ১৯ 

অনু |__ঈদৃশ ব্যক্তি বহুজন্সের [কিছু কিছু পুণ্য সঞ্চ- 
দ্বারা ] আস্তিম জন্মে জ্ঞানবান্ হন এবং এই চরাচর সমুদয় জগৎ্ই 

বাস্থুদেব,_-এই রূপ দৃষ্টিতে তিনি আমাকে ভজনা করেন (আমাকে 
লাভ করেন); তাদূশ মহাত্মা অতি ভুলি ॥ ১৯ 

স্বামী ।--এবস্ৃতো মন্তক্তো২তিহুর্ণভি ইত্যাহ_-বহনা- 
মিতি। বনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন অস্তে চরমে 



৭মঃ অঃ ] সপ্তমোধ্ধ্যায়: ২৯৯ 

কামৈস্তৈস্তৈহৃতজ্ঞানাঃ প্রপগ্থান্তেন্যাদেবতাঃ | 
ং₹তং নিরমমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ হ্বয়া ॥ ২০ 

জন্মনি জ্ঞানবান্ পর্ববমিদং চরাঁচরং বাস্থদেব এবেতি সর্ববাত্দৃষ্ট্যা 
মাং প্রপদ্যতে ভঙ্জতি, অঃ ন ম্হাত্স! অপরি চ্ছিনদৃষ্টিঃ সুুর্ল ভ:।১৯ 

অন্বয়ঃ 15: তৈ:. (পুত্রকাতিশত্রজয়াদিবিষয়েঃ ) 
কামৈঃ হৃতজ্ঞান।ঃ ('্মণহ্বতবিবেকাঃ ) [ সন্তঃ] তং তম্ ( উপ- 

বাপাদিলক্ষণং )নিয়মম্ আস্থার ( স্বীরুত্য ) স্বয়া (স্বীয়) প্রৃত্যা 

( পূর্ববাভ্যাসবাসনয় ) নিয়তাঁঃ (বশীরুতাঃ) [ সম্তঃ ] অন্যদেবতী: 

( ভূতপ্রেতযক্ষা দিবে বতু!ঃ ) প্রপগ্াস্তে [ভজন্তি ] ॥ ২০ 

অনু ।__[ পুক্নবীর্তি শক্রজয়াদিবিষরক ] সেই সেই 
কামনাঘার। ভতজ্ঞান হইয়া [ উপবাসাদি ] নিয়ম অবলম্কন পূর্বক 

স্বকীয় পূর্বাভ্যাস বাসনার বখবভী হইয়। তাঁহ।31 ভূত, প্রেত ও 

যক্ষা ক্ষুদ্র কুক দেবতার সেব! করিয়া থাকে ॥ ২৯ 

স্বামী |_-তদেবং কামিনোহপি সম্তঃ কামগ্রাঞ্চয়ে 

পমমেশ্ব৭ং মামেব যে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈমু চাত্তে 

ইত্যুক্তং, যে ত্বতান্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভূতাঃ ক্ষুত্রদেবতাঃ 

সেবস্তে, তে সংসরস্তীত্যাহ__কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈশ্তৈ: 
পুত্রকী্তিশক্রজয়াদিবিষয়ৈেঃ. কামৈরপহ্ৃতবিবেকাঁঃ সস্তোইন্তাঃ 
ক্ষদ্রা ভূতপ্রেতধক্ষাদিদেৰতা ভজস্তি। কিং কত্ব।? তত্বদ্দেবতা-: 

রাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণন্তং তং নিয়মং স্থীকৃত্য। 

তজ্রাপি চ স্বীয়য়। প্রকত্য। পূর্ববাভ্যানবাসনয়া নিয়ত বশীকৃতাঃ 

সন্তো৷ দেবতাবিশেষং ভজস্ভি ॥ ২০ 

টিপ্ননী ।--"তেষাং জ্ঞানী নিত্যবুক্ত” (এম ১৭শ) ইত্যাদি 
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(যো যে! যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতূমিচ্ছতি । 

তস্ত তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তমেব বিদধায্যহম্ ॥ ২১ 
শ্লোকে আর্ত দিত্রয়াপেক্ষায় জ্ঞানী শ্রেষ্ট-ইহ বলিয়া তৎপরবর্তাঁ 
ক্পলোকদ্বয়ে তাহা উপপন্ন কর] হইল। “উদারাঃ সর্ব এবৈতে” 

(৭ম ১৮শ) এই ক্পোকে বলিয়াছেন যে, ভেদদর্শিত্ব ও সকাম্ত্ব 
সমান হইলেও অন্য দেব-ভক্তের অপেক্ষা আর্ত প্রভৃতি মন্তুক্তের। 

শ্রেষ্ঠ । ইদানীং বর্তমান গ্লোক হইতে আরম্ত করিয়া অধ্যায় 

সমাপ্তি পর্যন্ত ভগবান্ তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন_-আমার 

ভক্তগণ সকাম ও ভেদদশী হইলেও তাহারা ভূমিকাক্রমে মোক্ষ- 
লাভেও সমর্থ হইবে । কিন্ত ক্ষুদ্রদেবতা ভক্তের ক্ষুদ্রকল অর্থাৎ পুনঃ 

পুনঃ যাতায়াতই করে। অন্ত দেবতার সেৰায় যে সকল মারণ,উচ্চা- 

টন প্রভৃতি ক্ষুদ্র কামনা পরিপূর্ণ হয়, ভগবৎসেবায় তাহ! হয় না, 

এই জন্তই তাহারা ভগবান্ হইতে চিত্তকে পরাজুখ করিয়া তত্তৎ- 

ফলদায়ী দেবতার প্রতি চিত্তনিবেশ করিয়া থাকে । পূর্বাভ্যাস- 
বাঁদনাবশতঃ তাহারা জপোবাশাদি নিয়ম আশ্রয় করিয়া সেই সেই 
দেবগণের সেবা করিয়া থাকে ॥ ২০ 

অন্বয়ঃ ।__[ ভেষাং মধ্যে ] যো যো ভক্ত: [দেবতারূপাং] 
যাং ষাং তম্ৎ (মৃত্তিং ) শ্রদ্ধয়া অচ্চিতুম্ ইচ্ছতি ( প্রবর্ততে ) ত্য 

তশ্ত [ ভক্তশ্ত ] তাম্ এব [ ভক্তমৃত্তিবিষয়াং ] শ্রদ্ধাম অচঙ্গাং 

[ দৃঢ়াং / ব্দিধামি (করো মি )॥ ৎ১ 

অন্ন ।__[ তাহাদের মধ্যে ] যে যে ভক্ত দেবতাবপা মণীয় 

থে যে মুদ্তি শ্রদ্ধা পূর্বক অঙচ্চনা করিতে প্রবুত্ত হয় আমি দেই 

সেই ভক্তের সেই সেই মুদ্তি বিষয়ক সেই শ্ররন্ধাই সুদ করিয়! 
থাকি ॥ ২১ | 
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ন তয়! শ্রদ্ধা যুক্তস্তস্ত। রাধনমীহতে । 
লভতে চ ততঃ কাঁমান্মষৈব বিহিতাঁন্ হি তাঁন্ ॥ ২২ 

অন্তবন্ত, ফলং তেষাং তন্ভবত্যপ্পমেধসাম্ | “ 

_ দেবান্ দেবযজে যান্ত মন্ুক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ 

স্বামী |--ষো যো যামিতি। তেষাং যো যে ভক্তো যাঁং 

বাং তন্থং দেবতাঁরূপাং মপীয়।মেব মৃদ্তিং শ্রদ্ধয়া অচ্চিতুম্ ইচ্ছতি 
প্রবর্ততে তন্ত তস্য ভক্তস্ত তত্বন্মপ্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং 

দৃঢ়ামহমন্তষ্য।মী বিদধামি করোমি ॥ ২১ 

অন্বয়ঃ |__-সঃ[ ভজঃ) তয় ( দৃঢ়র। ) শ্রদ্ধয় যুক্তঃ [সন] 

তশ্তাঃ ('তনোঁঃ) রাধনম্ (আরাধনম্) ঈহতে (করোতি) 
তশ্চ ( দেবতাবিশেষাৎ্থ) নয়া এব [ তত্তদ্দেবতান্তধ্যামিণ1 ] 

বিহিতাঁন্ (নিশ্মিতান্) হি (নিশ্চিতমেব) তান্ কামান্ ( সঙ্থল্লি- 

তার্থান্) লভতে (প্রাপ্সোতি ) ॥ ২২ 

অনু ।__-সেই শুভ সুদৃঢ় শরদ্ধাধুক্ত হইয়া সেই দেবতারূপ 
'মদীয় তনুর আরাধনা করিয়া থাকে ; অনস্তর তাঁচ। হইতেই (সেই 

দ্বেবতাবিশেষ হইতেই ) সেই সকল দেবতার অন্তর্ধযামিরূপে অব- 

স্থিত আমারই প্রদত্ত ম্ব স্ব অভিলধিত অর্থ লাভ করে ॥ ২২ 

স্বামী |-_-ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তত্তয়! দৃঢ়য়। শ্রদ্ধয়। 

তশ্য।শ্তনোরাবাধনমীহতে করোতি, ততশ্চ যে সন্কল্পিতাঃ কামা- 

স্তাংস্ততে। দেবতাবিশেষাঁৎ লভতে,কিন্ত ময়ৈব তত্তন্দেবতাস্তর্ধামিণ। 

বিহিতান্ নির্শিতান্; হি ক্ষুটমেব) তত্তন্দেতানাঁমপি মদধীন. 

ান্নম্তিত্বাচ্চেত্যর্থ ॥ ২২ 
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অন্থয়ঃ।--তু (কিন্তু) অল্পমেধনাং (পরিচ্ছিন্নৃষ্টানাং) তেষাং 

ততৎফলম্ অন্তব (নশ্বরং ) [ ভবতি ];$ দেবযজঃ ( দেবপৃজকাঃ) 

[ অস্তবত্ঃ] দেবান্ যাস্তি(প্রাপুবস্তি ) মদ্ভক্তাঃ [ অনাদ্যনস্তং 
পয্মানন্দং ] মাং যাল্তি (প্রাপ্ন,বস্তি )॥ ২৩ 

অনু ।-__পরস্ত সেই সকল অল্প ব্যক্তিগধের সেই 
সকল ফল [মত্প্রদত্ত হইলেও] বিনশ্বব 7; দেবপূজকগণ 

 বনশ্বর দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ আদ্যন্তবিহীন 
পরমানন্াত্বরূপ আমাকেই লাভ করেন ॥ ২৩ 

স্বামী |-_তদেবং যদ্যপি সর্বা অপি দেবতা মটৈব 
তনবোহ্তন্তগারাঁধনম্পি বস্তাতে! মদাঁরাধনমেব তত্তফণদাতাঁপি 

চাহমেব। তথা শাক্ষ ন্মন্তক্তানাঞ্চ তেষাঁক ফলবৈমম্যং ভবতী- 

ত্যাহ--অস্তবদিতি। অল্লমেধগাং পরিচ্ছি্দৃ্টীনাং ময় দত্তমপি 
তৎফলমন্তবৎ বিনাঁশি ভবতি। তদেবাহ-_দেবান্ বজন্তীতি দেব- 

ঘজন্তে দেবান্ অস্তবতো যাস্তি, মন্তক্কান্ত্র মমনাদ্যনস্তং পরমানন্দং 
প্রাপ্র,বন্তি ॥ ২৩ 

টিপ্লবী |__যদিও সমন্ত দেকতাগণই আমার মৃত্তিম্বরূপ 
এবং তাহাদের আরাধনও বস্ততঃ আমারই আরাধনা, যদিও 

আমিই অন্তর্ধযামিরপে তত্তৎ কর্দের ফল প্রদান করিয়া থাকি, 

তথাপি মদৃভক্ত ও অন্তদেবতাভক্তের জ্ঞানাজ্ঞানকৃত ফলবৈষম্য 
ঘটিয় থাকে, ইহাই শ্লেরকে বলিতেছেন 1 অল্লজ্ঞব্যক্তির বস্তব- 

বিবেকহীন্তাঁবশতঃ তত্তৎ্ দেবতারাঁধনজন্য ফল মদ্দত্ত হইলেও 

অন্তবৎ--বিনাশী। আমার ভক্তের ন্তায় তাহাদের ফল অনন্ত নহে। 

যেহেতু তাহারা বিনাশশীল ইন্দ্রাদিরই ভ্জনা করে, কিন্তু আমার 
ভক্ত আর্তাদি তিনজন সকাম হইলেও মদারাধনদ্বার! প্রথম তঃ 
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।অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ। 

পরং ভাবমজানত্তে। মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ 

নাং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমারৃতঃ ॥ 

মুঢোহ্যং নাঁভিজাঁনীতি লোকে মীমজমব্যগম্।২৫ 

অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়; তৎপর ভূমিকাভেদে অবিনাশী আনন্দঘন 
আমাকে প্রাপ্ত হয়। ইহাই মদ্্ভক্ত ও অন্য দেবতাভক্তের 
বৈলক্ষণ্য ॥ ২৩ 

অন্বয়ঃ !-_-অবুদ্ধরঃ ( অল্পবুদ্ধয়ঃ) মম অব্যয়ং (নিত্যম্) 

অন্ধত্তনং ( সর্ববত্তমং ) পরং ভাবং (ম্বরূপম্) অজানস্ত: অব্যক্ং 

( প্রণঞ্চাত তীতং ) শাঁং ব্যক্তিম্ মনু্যমত্তবুর্দাদিভাবম্) আপন্নং 
( প্রাপ্তং) ঈন্তত্ভে ॥ ২৪ 

অন্ন ।-__অল্পবুদ্ধি জনগণ আমার নিত্য ও সর্কেত্বম পরম 
ভাব বুঝিতে ন। পাঁরিয়। প্রণঞ্চের অতীত আমাকে মনুষ্য মৎস্য 

কুম্মগ্রভৃতি ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া মনে করে ॥ ২৪ 

স্বামী __-নম্থ ৯ সমানে প্রয়াদে মহতি চ ফলবিশের্ষ সতি 

পর্বেইপি কিখিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজস্তি তত্র/হ__ 

অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রণঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মন্ুষামৎন্- 

কুক্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্লবুদ্ধয়ো মন্তান্তে ৷ তত্র হেতুঃ-মম পরং ভবং 

খ্বরূণম্ অজানন্তঃ । কথস্তৃতম্? অব্যয়ং নিত্যং ন বিদ্ভাতে উত্তমো 

ভাবে। যম্মাৎ তং ভাবম্ অতো] জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কতনানা-: 

বিশুদ্ধোঞ্জি তপত্বমৃত্তিং মাং পরষেশ্বরং স্বকণ্মনিন্মিতভৌ তকদেহং, 

দেবতান্তরসমং পত্তান্তো মন্দমতয়ে। ম।ং নাভীবাত্রিরন্তে, প্রত্যুত 



৬০৪ শ্রমন্তগবদ্গীতা । [ ৭ম অঃ 

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন । 
'ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্ত বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ 

ক্িপ্রফলদং দ্েবতাস্তরমেব ভজস্তি, তে চোক্তগ্রকাঁরেণাস্তবৎ ফলং 

্রাপ্র,বস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ 

অন্থয়ঃ ।._-অহং যোগমায়!সমাবৃতঃ [সন্] সর্বস্ত [লোকন্ত] 

প্রকাশঃ ( প্রকটঃ) ন [ভবামি]; [অতএব মৎ্ম্বরূপজ্ঞানে ] 

মূঢ়ঃ ( সন) অয্ং লোকঃ অজম্ (উৎপত্তিহীনম্ ) অব্যয়ং (নিত্যং) 

মাং ন অভিজ।নাতি ॥ ২৫ 

অনু |-__-আমি যোগমায়ায় সমাবৃত হওয়ায় সকলের নিকট 

প্রকট ভাবে প্রকাশিত নহি; [অতএব আমার স্বরূপ জ্ঞানে] 
বিমুটুচিত্ত ব্যক্তিগণ আগায় জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া! অবগত হইতে 

পারে না ॥ ২৫ 

স্বামী ।--তেষাং স্বাজ্ঞ/নে হেতুমহ__নাহমিতি। সর্ব্বস্য 

লোকস্ত নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মগ্তক্তানামেব, 

যতো যোগমা ম্বনা সমাবুতঃ ষোগো। যুক্তিরমদীয়ঃ কোহপ্যচিন্ত্য প্রজ্ঞা- 

বিলাস; স এব মায়া অঘটনঘটনা- চাতুর্য ] পটায়ত্বৎ, তয় 
সংছন্ন:, অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মৃঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোইদমব্যয়ঞচ 

মাংন জানাতীতি ॥ ২৫ 

অনুয়ঃ '__-হে অঙ্জুন! সমতীতানি [বিনষ্টানি] বর্তমানানি 
ভবিষ্যাণি (ভাবানি) চ [ ত্রিকালবন্তীনি ]ভূতানি [ স্থাবরজঙ্গমানি 

সর্বাণি ] অহং বেদ [জানামি]17; তু [কিন্তু] কশ্চন কোঙপি 

মাং[ পরমাত্মনং ]ন বেদ (জানাতি )॥ ২৬ 

অনু ।-- হে অঙ্জুন! অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এই 



৭মঃ অঃ] সগ্ডমোছ্ধ্যায়ঃ | ৩০৫ 

ইচ্ছাদ্ধেষসমুখেন ছন্বমোছেন ভারত । 
সর্ধবভৃতীনি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ 

ত্রিকালবর্তী স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতগণকে আমি জানি; কিন্ত 

কেহই পরমাত্মন্বরূ আমায় জানে না ॥ ২৬ | 

স্বামী ।-__-সর্বোত্মং মতস্বরূপমজানস্ত ইতু)ত্তং; তেব 
স্বন্য সর্বোত্তমত্থমনীবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ননন্থেযা মজ্ঞা নমেবা হ--" 

বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্তমানানি ভাবীনি চ 

ত্রিকালবর্তীনি ভূতানি স্তাবরজঙ্গমানি সর্বাণ্যহং বেদ জানামি, 

মাঁয়াশ্রসত্বান্সম তশ্যাঃ ম্বাশ্রব্যামোহকতাভাবাদিতি প্রসিদ্ধং। 

মান্ত কো২পি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, প্রপিদ্ধ' হি লোকে 

মায়ায়াঃ শ্বাশরাধীনত্বমন্তমোহ কত্বঞ্চেতি ॥ ২৬ 

অন্বয়ঃ |-_-হে পরস্তপ ( শক্ভাপন ) ভারত । সর্গে (স্থুল- 

দেহোৎ্পতৌ সত্যাম্) ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন ( ইচ্ছাছ্েষজাঁতেন ) দ্বন্দ 

মোহেন (শীতোঞ্চস্থখছুঃখা দি-দন্দজনিতেন মোহেন বিবেকন্রংশেন) 
সর্বভূতানি সংমৌহ্ং যাস্তি (অহং সখী দুঃখী চেতি গাঁমভিনিবেশং 
প্রাপ্ধুবস্তি )॥ ২৭ 

অনু ।---হে পরন্তপ ভারত ! স্থষ্টিকলে অর্থাৎ যখন জীব- 

গণের স্থলদেহের উৎপত্তি হয়, সেই সময় ভূতগণ পূর্ববসংস্কারবশতঃ 
ইচ্ছাঁছেষ সাত স্ুখছুঃখাদি ছ্ন্্নিমিত্ত মোহ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি 

স্থখী আমি ছুঃধী এইরূপ বোধযুক্ত হয় ॥ ২৭ 
স্বামী |-- ''দবং মায়াবিষয়ত্বেনে জীবানাং পরমেশ্বর- 

জ্ঞানমুক্তত, তন্তৈবাজ্ঞানস্য দৃঢত্ধে কারণমাহ--ইচ্ছেতি। ্জ্যত 
ইতি সর্গঃ সর্গে স্পদেহোতৎপত্তো সতা।ং তদন্কুলে ইচ্ছা তৎ 

প্রতিকুলে চ দ্বেষস্ত।ভ্যাং সমুখঃ সমুডূতো বঃ শীতোফ্ম্থদুঃখাদি- 



৩০৬ শমস্তগবদ্গাতা । [ ৭যং অঃ 

যেষাং ত্বস্তগতং পাঁপং জনানাং পুথ্যকন্মণায্। 
তে ছন্বমোহনির্ক্তী। ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ 

বন্বনিমিত্তে। মোহো। বিবেকত্রংশন্তেন সর্বাণি ভূতাঁনি সন্দোহং 

যাস্তি অহমেব সুখী ছুঃখী চেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্র বস্তি, 
অত্তস্ত/নি মজজ্ঞানাভাঁবান্ম।ং ন জানস্তীতি ভাঁবঃ ॥ ২৭ 

টিপ্লনী ।_- পুর্বে যেগমায়াকে ভগবত্তত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 

বলা হইয়াছে, ইদানীং দেহেন্দরিপ্সংঘাত অর্থাৎ শরীরবিষয়ক 
অভিমানবশতঃ ভোগে অত্ান্ত অভিলাষও যে তাহার প্রতিবন্ধক 

ইহাই বলিতেছেন 1--স্থুপদেহের উৎপত্তির পর সমস্ত জীবগণই 

মন্ুত্ধলবিষয়কগ্রীতি এবং প্রতিকুলবিষয়ক দ্বেষসমুডূুত এবং 
শীতোষ্াদি ছন্দনিমিন্তক মোহদার। অর্থাৎ আমি সখী, আমি 

দুঃখী ইত্যাদি বিপর্য্যয় জ্ঞানদ্বারা মোহপ্রাপ্ত হয়। কোন ..প্রাণীই 

ইচ্ছা! দ্বেষের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ইচ্ছা 
ঘ্বেষা্দির দ্বারা অভিভৃত ভ্রীবের রহির্ধিষয়ক জ্ঞানই অসস্তব। 

আত্মবিষয়ক জ্ঞানের আর কথা কি? এই জন্যই তাহারা আত্মভৃত 
আমাকে না জাশিয়া আমার পেবা করে না। “ভারত এবং 

“পরস্তপ” এই সম্বোধন পদছয়ের তাৎপধ্য এই যে, তুমি বিশুদ্ধ 
বিমল ভ)/রতবংশে উৎপন্ন এবং তুমি পরন্তুপ অর্থাৎ বীর, ইচ্ছা 

ঘ্বেষ, ছন্দ এবং গোঁহাদি শক্র তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে 
লা | ২৭ 

অন্বয়ঃ !_-বেষাং তু পুণ্যকর্ণাং ( পুণ্যাচরণশীলানাং ) 

জণাঁনাং পাপম্ অন্তগতং (বিনষ্টং) ছন্বমোহনিমূ্তাঃ ( ঘন্ব- 

লিমিত্তেন মোহেন বিনিম্মুক্তাঃ) তে দৃব্রতাঃ ( একান্তিনঃ) 

| সম্ভঃ ] মাং ভজন্তে ॥ ২৮ 



মঃ অঃ] সপ্তমোঙ্ধ্যাঁয়: | ৩০৭ 

' জরাঁমরণমোক্ষায় মাঁমাশ্রিত্য ষতস্তি যে। 
তে ব্রহ্ম তদ্ধিছুঃ কৃৎস্মধ্যাত্বং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ 

অনু |-_-পরস্ত সে সমস্ত পুণ্যকর্মাী জনগণের পাপ বিনষ্ট 
হইয়াছে, শীতোষ্ণ সখছুঃখাঁদি ছ্বন্বনিমিশড €মাহু অপগত হওয়ায় 
তাহারা দৃঢব্রত হইয়া আমার ভঞ্জন! করেন ॥ ২৮ 

স্ববমী।--কুতন্তহি কেচন ত্বাং ভজস্তে। দৃশ্যান্তে তত্রাহ-_ 

যেষামিতি। যোন্ত পুণ্যাচরপশীলানাং সর্বপ্রতিবন্ধকং পাঁপ" 

মন্তগতং নষ্টং, তে ছন্দনিমিত্তেন যোখেন বিনিন্মুক্তাঃ দৃঢ়ত্রতাঃ 
একান্তিনঃ সন্তো৷ মাং ভজস্তে ॥ ২৮ 

টগ্প-ী ।-_মাশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি সমস্ত লৌকই 

মোহ প্রাপ্ত হয়, তবে “চতুব্বিধ ব্যক্তি আমার ভজন! করে” এই 
পূর্ব্বোক্ত বাকোর সত্যত| কিরূপে রক্ষিত হইবে? তছুত্তরে বলিতে” 
ছেন যে,ম্মনেক জন্মে পুণ্যাচরণশীল সফলজন্ম। যে যে ব্যক্তির তততৎ 

পুণ্য পর্শানুষ্ঠা নছা রা "াঁপ ক্ষয়প্রা্ধ €ইয়াছে, তাহাদের রাগঘেষা দি 

নিবন্ধন বিপর্য্যয় জ্ঞান স্বভাবতঃই নির্মূল হইয়াছে, “ভগবানই 
ভজনায় এবং ঈদৃশ তাহা. ন্বরূণ” এই সংল্ল তাহাদের হটাভৃত 
হইয়াছে । তথাবিধ ব্যক্তিন কথাই “চতুব্বিধা পজন্তে ম1ং” ( ৭ম 

১৭শ) ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে । গ্রাণিগণ সম্মোহ প্রাপ্ত 

হয় এডটী উপনর্গাবধি এবং ওন্মপ্যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি আমায় ভজনা 

করে এইটি অপবাদ বিধি । অতএব (কোনও বিরোধ ঘটিল না ॥২৮ 

অন্বয়ঃ |--যে[ জণাঃ ] জরামগণমোক্ষায় মাম্ ''শ্রিত্য 
যতান্ত্, (বতন্তে; প্রধত্বং কুবাস্ত ) তে তত "রং কর্ম, কতব্সম্ 

অধাক্সং ( প্রত্যাগ।ত্মবিষয়ম্) অখিলং ( সমগ্রং ) কম্ম চ বিছুঃ ॥২৯ 
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সাদিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিছুঃ । 
প্রয়াণকালেখপি চ মাং তে বিছুযুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতমাহম্্যাং সংহিতায়াং বৈযাঁপিক্যাং 
ভীম্মপর্ব্ণি শ্রীমপ্তগবদগী তাক্ুপনিষৎস্থ ত্রক্গবিদ্থায়াং 

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণাঙ্ছনসংবাদে বিজ্ঞানযোগো 

নাম সপ্তমোধধ্যায়ঃ ॥ ৭ 

অনু ।-ধাহারা জরামরণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য 

আমাকে আশ্রয় করিয়। প্রযত্ু করেন, তাহারা সেই তরঙ্গ, অধ্যাত্ম 
এবং নিখিল কমন অবগত হন ॥ ২৯ 

স্বামী |-_-এবঞ্চ মাং ভজজ্তাত্তে সর্বব* বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় 

কৃতার্থাঃ ভণন্তীত্য/হ_জরেতি। জরামরণয়োনিরসনাথং মামাশ্রিত্য 

যে প্রফতস্তে, তে তৎ পরং ত্রঙ্গ বিছুঃ, কৃৎস্সমধ্যা ত্বঞ্চ বিছুঃ যেন তৎ 

প্রা্থব্যং তং দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্সানঞ্চ জানস্তীত্য ৫ঃ,তৎ্সাঁধন, 

ভূতমথিনং সরহন্তং কম্ধম চ জানস্তি ॥ ২৯ 

অন্থয়ঃ |-_-থে চ সাধিভূতাধিটৈবং সাধিষজ্ঞং চ মাং বিছুঃ 
( জানস্তি ) তে যুক্তচেতসঃ ( ময্যাসক্তমন”ঃ ) প্রয়াণকালেইপি 

(মরণসময়েইপি ) মাং ( পরমাত্মানং ) বিদুঃ (জানস্তি )॥ ৯০ 

অনু ।__ধাহার! অধিভূত, অধিদৈব ও অধিষজ্ঞসহ আমায় 

অবগত হন, তাহারা আমাঁতে সমাহিতচিত্ত হওয়ায় মরণকালেও 

আমায় জানিতে পারেন অর্থাৎ সে সময়ও আমায় বিস্বৃত হন ন1। 

ইতি সপ্চম অধ্যায় ॥ « 

স্বামী ।-_ন চৈবভূতাশাং যৌগত্রংশশঙ্কা পীত্যাহ-_সাধি- 

ভূতেতি। অধিভূতাদিশব্বানা মর্য শ্রীতগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাথ্যা- 
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স্ততি। অধিভৃতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিষজ্ঞেন ৯ সহ মাং যে 
ভজস্তি, তে যুক্তচেতসো! মধ্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেহপি মরণ- 

সময়েইপি মাং বিদুর্জানস্ভি,ন তু তদাপি ব্যাকুল'ভূয় মাং বিস্মরস্তি, 

অতো মন্ত।ক্ত'নাং ন যোগন্রংশশক্ষেতি ভাবঃ ॥ ৩০ 

কৃষ্ণভক্তৈরযত্েন ব্রন্মজ্ঞানমবাপ্যতে | 
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্ধমে সম্প্রকাঁশিতম্ ॥ 

ইতি শ্রীধরম্বামিকৃত-টাকাযাং সঙমোধধাায়১ ॥ ৭ 

টিগ্রনী ।__ইদানীং অঙ্ছুনের প্রশ্ন উখবাপন করিবার 
অভিলাষে অষ্টম অধ্যায়ে সুত্রভূত দুটি ক্পলোক বলিতেছেন; সমস্ত 

অইম অধ্যায় ইহার বৃত্তিস্থানীয়। ধাহার। সংসারছুঃখে নির্ধিত্ব হইয়। 

জরামরণাদ্দি বিবিধ ছুঃসহ সংসার ছুংখ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা 

করত দুঃখনাশের হেতৃভৃূত আমাকে নথণ রূপেও আশ্রয় করিতে 

চেষ্ট| করে, অথাঁৎ মদর্পিত ফলাভিস'ন্ধশূন্ত বিহিত কম্মের অনুষ্ঠান 
করে, তাহ।র!| ক্রমে বিশ্তুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সমন্ত জগৎ কারণ 

মায়াধিষ্ঠান, শুদ্বত্পদলক্ষ্য আমাকে জানিতে প!রে । শরীরাদিতে 

প্রকাঁশমান ত্বং পলক্ষ্যও তাহার জানিতে অবশিষ্ট থাকে না। 

এতছুভয়জ্ঞানের কারণ গুরুনমীপগমন, শ্রবণ, মননাদি নিঞ্চিল কর্ম 

ভাহাঁর অজ্ঞাত থাকে ন!। ঈদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মৃত্যু কাঁলে ইন্দরিয়- 

গ্রাম অবশ হইলেও আমাকে বিশ্বৃত হন ন। | যেহেতু অধিভৃত, অধি 

টব এবং অধিষজ্ছের সহিত যাহারা আমাকে চিন্তা করে, তাহারা 

যুক্তচিত্ত হই! সেই সংস্কারের পটুতাবশতঃ মরণকালে ইন্দিক্চয়ের 
অবখতা সত্বেও অযত্বেই আঁমার গ্রসাদে আমাকে জানিতে পারে। 

মৃত্যুকালে তত্তৎ সংস্কারপাটবে তাহাদের চিত্তবৃত্তি মদাকারাঁকারিতই 
হইয়। থাকে । অধিভৃত, অধিদৈব, অধিষজ্ঞ গ্রভ'ত শব্দ পরবস্তী 
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অধ্যায়ে ভগবান্ হ্বয়ংই বিবৃত করিবেন। এই অধ্যায়ে তৎপদ- 
প্রতিপান্ ব্রন্ধ উত্তমাধিকারীর প্রতি জ্ঞেম্ূপে এবং মধ্য মীধি- 
কারীর প্রতি ধ্যেযর রূপে লক্ষণ ও  সুখ্যবৃতিঘার। নিরূপিত 
হইয়াছে ॥ ২৯1৩৯ 

ইতি সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ 



অফমোহ্ধ্যায়ঃ 
অর্জুন উবাচ । 

কিং তদ্বরন্গ কিমধ্যাত্ং কিং কর্ম পুরুষোত্তম | 
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ 
অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিনমধুসুদন | 
প্রয়াণকাঁলে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ 

অন্ুয়ঃ |---৬জ্ভুনঃ উবাচ, হে পুরুষোত্তম! তৎ 

( পূর্বাধ্যায়োক্তং ) ব্রহ্ম কিম? অধ্যাত্বং কিম? অধিভৃতং চ কিং 

প্রোক্রম্ ? কিং ঢ অধিটৈবম্ উচ্যতে? হে মধুস্থদন ! নর দেহে 

অধিষজ্ঞঃ ( দেহস্থযজ্ঞে অথষ্ঠাতা প্রয়ে'জকঃ ফলদাঁতাচ)কঃ? 

[ সঃ অধিবজ্ঞঃ ] কথম্[ আন্মন দেতে] [স্বিতঃ]1 প্রম্থণকালে 

(অন্তকাসে চ) কথং নিয়তাত্মভিঃ ( সংবত চিন্তৈঃ পুরুটৈ$) জেেয়ঃ 

আসি? ১1২ | ূ 

অনু |---অজ্জুণ কহিলেন_-হে পুরুষোস্ভম! ব্রদ্গ কি? 
অপ্যাত্মই বা কি? কম্ব কি? অধিভৃূত কাহাকে বলে? 

অধিট্দবই বা কাহাকে বলে ! হে মধুস্থদন ! এই দেহে অধিষজ্ঞ 

অর্থাৎ যজ্ঞ। ধিষ্ঠাত1, প্রয়োজক ও ফলদাঁতা কে? তিনি কিরূপে এই 

দেহে অবস্থিত আছেন ? মরণকালে সংযতচিত্ত ব্যক্তিরা তোমাকে 

কি উপায়ে জানিতে পারেন ? ১1২ 

স্বামী ।-_ ত্রদ্ধকর্্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষৈকচেতসঃ। ইত্যুজং 

ব্রহ্ষকর্ম।দি * ্টমষ্টুম উচ্যতে ॥ পূর্ববাধ্যায়াস্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং 

্রহধাধ্যাত্মাদি সপ্চানাং পদাথানাং তত্বং জিজ্ঞাসুরজ্জুন উবাচ--কিং 
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তদ্ব্রদ্ষেতি ছ্বাত্যাম্। স্পষ্টোহ্থঃ। কিঞ্চ অধিষজ্ঞ ইতি। অত্র 

দেহে যো বর্ততে,তস্মিন কোহধিবজ্ঞেহিধিষ্ঠাত! প্রযোজ কঃ ফলদাতা 

চক ইত্যর্থ:। ম্বর্ূপং পৃষ্টা ধষ্টানপ্রকারং পৃচ্ছতি--কথং কেন 

প্রকারেণ অসাবন্মিন্ দেহে স্থিত; যক্ঞমদি তিষ্ঠভীত্যর্থ: | যজ্ঞ গ্রহণং 

সর্ববকন্মণামুপলক্ষণাথম্। অস্তকালে চ নিয়তচিত্বৈঃ পুরুষৈঃ কথং 

কেনোপায়েন জেয়েইসি ॥ 

কপ্রনী [___পূর্বাধ্যায়ান্তে “তে ব্রদ্ধ তদ্দিছুঃ কতৎ্লমধ্যাত্মিং 

কম্ম চাখিলম্শ (৭ম ২৯শ) ইত্যাদি, “প্রয়াণকাঁলেইপি চ তে মাং 

বিদুযুক্ষিচে তসঃ৮ (এম তএশ ) ইতান্ত সার্ধ ক্সে(কে সাতটা দুরূহ 
পদার্থ জেতে ভগবান নিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহার বিবরণ 

করিবার জন্য অষ্টম অপ্যায় আরন্ধ হইতেছে। সপ্ত পদার্থ যথা 

এক ত্রহ্ম, দুই অধ্যাত্ম, তিন কর্ম, চর অধিভৃত, পাঁচ অধি- 
টৈব, ছয় অধিষজ্ঞ, সাত মরণ-সময়ে ভগবত্বত্বজ্ঞান। এই, 

সাঙ্টা জ্ঞরেয় পদার্থ বুঝবার অভিলাষে প্রথমতঃ ছুই ক্সোকে অজ্জুন 
প্রশ্ন করিতেছেন ।--হে পুরুযোত্তম ! তুমি জ্ঞেয়ক্ধপে যে অঙ্গের 

উল্লেখ করিয়াছ, ত কি সোপাধিক অথব| নিরুপাঁধিক ? দেহাঁদি 

আশ্রপ্গ করিয়া তদধিষ্ঠানে অবস্থিত অধ্যাত্মপদবাচ্য কি শ্রোত্রাঙ্দি 

ইঞ্জিয় সকল অথব। গ্রত্যগতত্ম!? শ্রুতিতে দ্বিবিধ কর্মের উল্লেখ 

দেখা যায়, যজ্জরূপ ও তদিতর। ত্বছুক্ত কর্ম কীদৃশ, যজ্ঞরূপ অথবা 

অন্য কিছু? অধিভূত কি? পৃথিব্যাদি ভূত আশ্রয় করিয়া সমুৎপন্ন 

যে কোন কাঁ্যই কি অধিভূত শব্ের অর্থ অথব] সমস্ত কার্য? আর 

অধিদৈবশব্দে কি দেবতাবিষক চিন্তন অথবা আদিত্যম্ণ্ুল- 

মধ্যবস্বা তেঙ্রঃপদার্থ? ( এই সকল প্রশ্থের ষথাক্রত অর্থ__্দ্ধ 

টি, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত কি এবং অধিদৈব কি?) 
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জ্ীভগবানুবাচ। 
'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ষং খ্বভাবোহ্ধ্যাতমুচ্যতে | 

'ভূতভাবোভ্ভবকারো বিসগি কর্্মসংজ্বিতঃ ॥ ৩ 

ভগবাঁন্ যাঁদ বলেন যে, তুমি আমি তুল্য, অতএব আমাকে জিজ্ঞাস! 

কর কেন? এই আশঙ্কায় অঙ্জুন প্রথমেই “পুরুযোত্তম* সম্বোধন 
করিয়।ছেন; তুমি পুরুষোত্তম, তুমিই কল বিষয় অবগত আছ, 

আমি ক্ষুদ্র মানব, আমি ইহার কি জানিব? এই ঙ্লোকে পাঁচটি 

প্রশ্ন কথিত হইল, অপর ছুইটি অন্য প্লোকে বল! হইয়াছে । 

অপিষজ্ঞ কি? দেবতাত্স! অথব! পরব্রহ্ধ? তাহাকে কি প্রকারে 

চিন্ত|! কর! যাইতে পারে? তিনি দেহে অথবা বাহিরে অবস্থান 

করন? যদি দেহে অবস্থান করেন,তবে সে বুদ্ধি অথব! তদ্যতিরিক্ত 

অন্য কিছু? ম্ধুস্থদন সন্বোধনদ্বার সুচিত হইল যে, ভগবান্ পরম 
কারুণিক এবং সর্বোপদ্রবনিবারক, তিনি অনায়াসেই আমার উপ- 

প্ব নিবারণ করিতে পাঁরিবেন। মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয় গ্রাম ব্যস্ত থাকে, 

অতএব তৎ্কালে যোগের অন্ুপপাত্তনিবন্ধন ভগবদ্ধিষয়ক তত্বন্্ঞান 

কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? এইরূপ প্রশ্ননমূহের উত্তর সকল তুমি 

কূপ করিয়। মামীর নিকট বল ॥ ১২ 

অন্থয়? |- শ্রীভগবান্ উবাচ,-পরমং ; য] অক্ষরং 

( জগতাং মূলকাঁরণং ) [ তং] ব্রহ্ম; স্বভাবঃ ( ম্বন্তৈব ব্রঙ্ষণঃ এব 

অংশতয়া জীবব্ূপেশ ভবনং, স এব) অধ্যাত্বম্ উচ্যতে ; 

ভূতভাবোঁত্তবকরঃ (ভূতানাং জরাযুজাদীনাং ভাব; উৎপণ্তিঃ উদ্ভবশ্চ 
উৎকষ্টত্বেন ভবনং তৌ করো তীতি ) [ম:] বিসর্গ: (দেবতে দেশেন 
দ্রব্য ত্যাগর্পঃ যজ্ঞ ) কম্মসংজ্ঞিত: ( কশ্মশব্র বাচ)ঃ) ॥ ৩ 

১৪ 



৩১৪ শরীমন্তগবদগীতা। [ ৮ম: অঃ 

অনু ।-_শ্রীভগবান্ কহিলেন, যিনি পরম অক্ষর অর্থাৎ 
জগতের মূল কারণ, তিনি ব্রহ্ম; সেই ব্রন্ষের অংশম্বরূপ জীবরূপে 
যে উৎপত্তি__ইহাই স্ব ভাব--এই স্বভাবকেই অধ্যা্ব বল! যাঁ়। 

ভূতগণের উৎপস্তি এবং ক্রমশ: উপচয়, এতছুভয়ের উদ্দেশে যে 

বিসর্গ অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগন্বরূপ যে যজ্ঞ, তাহাই 

কন্মশব্ব বাচ্য--অর্থাৎ তাহাকেই বসত ত: কম্ম বলা হয় ॥ ৩ 
ত্বামী | প্রশ্নক্রমেপৈবেোত্তরং শ্ীতগ বানবাচ--অক্ষরমিতি 

ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতিন চলতীত্যক্ষরং, নন্ত্ু জীবোহপযক্ষরস্তত্রাহ 

পরমঃ যদক্ষরং জগতাং মুলকারণং তদ্ব্রঙ্গ, “এতছৈ তদক্ষরং 

গগি ব্রাহ্মণ অভিবদন্তি” ইতি শ্রভেঃ, ম্বস্তৈব ব্রদ্মণ এবাংশতয়। 

জীবরূপেণ জ্বনং স্বত।বঃ স এবাতআ্মানং দেহম্ধিকৃত্য ভোকৃত্বেন 

বর্তমানোহপ্যাত্মশব্দেনোচ,তে হইঠ্যর্থঃ॥ ভূতানাং জরাযুজাদীনাং 

ভাবঃ সন্ত! উৎপত্তি, উপ্তবশ্চ উতৎকষ্টত্বেন ভবনমুন্তবঃ 'আদিত্যা- 

জ্জায়তে বৃষ্টি: ইতি ক্রমেণ বৃদ্ধিঃ তো ভূতভ।বোদ্তবৌ করোতি ফলো 

বিলর্গে। দেবতোদেশেন দ্রব্যতভ্যাগরূপো যজ্ঞঃ, সর্বকন্মণামুপ- 

লক্ষণমেতত্, স চ বর্শীশব্ববাচ্যঃ | ৩ 

টিপ্পনী ।-___অজ্ছনকৃত প্রশ্নপ্তকের যথাক্রমে তিনটি স্সে।কে 

ভগবান্ উত্তর বলিতেছেন। তন্মধ্যে বর্তম।ন গ্লেকে তিনটির, 

পরবর্তী শ্লোকে তিনটির এবং তৎপরবস্ভী শ্লোকে একটি প্রশ্নের 
উত্তর বলিতেছেন ।-_ত্রহ্ম কি সোপাধিক অথব। নিরুপাধিক” এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, মদুক্ত ব্রন্ষপদে অক্ষর অর্থাৎ কুটস্থ 

নিরুপাধিক ব্রহ্মই অভিমত ; ইনিই পর অর্থাৎ দ্বপ্রকাশানন্বস্ব বূপ। 

“কিং তদ্ত্রক্গ” এই প্রশ্নের উত্তর কর! হইল, ইনীনীং “কি মধ্যাত্ম,* 
এই প্রশ্মের উত্তর করিতেছেন। অক্ষর ব্রন্ষের স্বরূপ অর্থাৎ 
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অধিভূতং ক্ষরো ভাঁবঃ পুরুষম্চাঁধিদৈবতমূ। 
অধিষজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ ৪ 

প্রত্যক্ চৈতম্যই অধ্যাত্ম, কিন্ত ব্শ্মসন্বন্ধী দেহাধিষ্টিত ইন্জিয়সমূহ- 
অধ্যাত্থ নহে। “কিং কশ্ম” এই প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন, 

প্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর যাগ-দান-হোমাত্মক যে ত্যাগ, 
তাহাই কম্মশব্দের অর্থ; ঈদৃশ কর্মের ভূতবর্গের উৎপত্তি ও 

বৃদ্ধিকরত্ব স্বৃতিশান্ত্রে উলিখিত আছে ।--অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি 

সুর্যের নিকট উপস্থিত হয়, তন্লিবন্ধন সুর্য হইতে বুষি, বৃষ্টি 

হ$তে শশ্যাদির বুদ্ধি হয়, তৎপরে শস্তাদিদ্বারা প্রজাগণ উৎপত্তি ও 

বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩ 

অন্বয়ঃ 1- হে দেহভূতাংবর (দেহিশ্রেষ্ঠ ! ) ক্ষরঃ (বিনশ্বরঃ) 
ভাব: ( দেহাদিপদীর্ঘঃ)[ ভূতং প্রাঁণিমান্রম্ অধিৃত্য ভবতীতি]; 
অধিভূতম্ [ উচ্যতে 1; পুরুষঃ ( বৈরাজ: কুরধ্যমগ্ডুলমধাবর্ভীঁ, ) 
[ শ্বাংশভূতসর্ববদেবা নামধিপতিঃ ] অধিদৈবতম্ [ উচ্যতে ]; অন্র 

দেহে [ অন্তর্ধ্যামিত্বেন স্থিত: ] অহমেব অধিষজ্ঞঃ (যজ্ঞস্ত অধিষ্ঠুত্রী 
দেবতা যজ্ঞাঁদিকশ্মপ্রবর্তকঃ তৎফলদাতা চ)॥ ৪ 

অনু ।--_-হে জীবশ্রেষ্ঠ ! বিনশ্বর দেধাঁদিপদ।র% [প্রাপিমাত্রকে 
অধিকার করিয়া অবস্থিত এজন্য ] অধিভূত নামে অভিহিত; পুরুষ 

অর্থাৎ কুরধ্যমণ্ুলমধ্যবর্তী বিরাট [ ইান স্বীয় অংশভৃত সমূদয় 

দেব্তাগণের অধিপতি বলিয়া] অধিদৈবত নামে প্রসিদ্ধ; এই দেস্ে 

[অন্তরধ্যামিরূপে অবস্থিত ] আমিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ হজ্ঞাবিষ্টাত্রী 
দেবত1 ও যজ্ঞাদি কর্মের ফলদ।ত| ॥ ৪ 

স্বামী ।-__কিঞ্চ অধিভূতৃমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো৷ ভাঁবঃ 
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দেহাদিপদার্থ ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্য ধিভূতমুচ্যতে । 
পুরুযো বৈরাজঃ সুর্যমণ্ডল মধ্য বন্তী, স্বাংশভূতসর্ববদেবতা নামধিপতি- 
রধিণৈবতমুচ্যতে, অধিদৈ বতমবিষ্টা্জী দেবতা, “ন বৈ শরীরী প্রথম: 

ম বৈ পুরুষ উচ্যতে । আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রদ্ধাগ্রে সমবর্তৃত |” 
ইতি শ্রুতেঃ। অন্রাম্মিন্ দেহে জা স্থিতো২হমেবাধি- 
যজ্ঞে। যজ্ঞস্ত/ধিষ্টাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকম্মপ্রবর্তকম্তৎফলদাঁতা ৮, 
কথমিত্যস্তাপুযুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্ 7 অন্তধ্যাঁমিণো ইসঙ্গত্া- 

দিভিগুশৈজীববৈলক্ষণযেন দেহান্তবস্তিত্বস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ। তথাঁচ 
অতি দদ্বা সুপর্ণা সযুজা সথায়া। নমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে। 
তয়োরন্তঃ পিপ্ললং স্বাদত্্যনশ্রন্নন্টোহভিচাকশীতি ॥” দেহভৃতাং 

মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ ত্বমপ্যেবস্তু তমন্তধ্যামিণং পরাধীন- 

্প্রবৃদ্ধিনিবৃত্তাদ্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বেদ্ধ,মহসীতি হৃচয়তি ॥ ৪ 

টিপ্ননী ।-_“অধিভূত কি” এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন, 
ভূতপদে উৎ্পন্তিশীল যে কোন বস্তু, তাহাদিগকে ছুআশ্রয় করিয়া 
যিনি আছেন, তিনি অধিভূত দেহািপদার্থ। অতএব ক্ষর অথাৎ 

বিনাশশীল দেহাদি পদার্থই অধিভূত। অগ্রীন্রাদি দেবতাগণকে 

আশ্রয় করিয়৷ যিনি ইন্টিঘসমূহের অন্ুগ্রাহক অর্থাৎ প্রেরক, 
তিনিই অধিদৈব--সমষ্িলিঙ্গশরীরাভিমানী হিরণ্যগর্ভ। অধিষজ্ঞ- 

পদে যজ্ঞকলদাতি৷ অথব। যঙ্ঞাধিষ্ঠাত1 বিষ ন।মক দেবতাবিশেষ। 
তিনি কোথায় অবস্থিত আছেন এবং কিরূপে তাহার চিন্তা করা 

যাঁইতে পারে ? এই অবাস্তর প্রশ্নের উত্ত-র বলিতেছেন যে, তিনি 

যজ্ঞরূপে মনুষ্যদেহেই বর্তমান মাছেন। এই বিষণ আমিই, আমা 
হইতে ভিন্ন নেন? অতএব আমার অভিন্নরপেই ইহার চিন্তা 
করা উচিত ॥ ৪ 



৮ম: অঃ ] অষ্টমোধ্ধ্যায়ঃ। ৩১৭ 

অন্তকাঁলে চ মামেব ম্মরন্ম ক্তু। কলেবরমূ্। 

যঃ প্রয়াতি স মন্ভাঁবং বাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ 

অন্বয়ঃ।-_অন্তকালে (মরণসময়ে) মামেব (অক্তধ্যামিলক্ষণং 

পরমেশ্বরং ) স্মরন্ (চিন্তয়ন্) কলেবরং ( দেহং )মুক্কী ষঃ প্রযাতি 

( গ্রকর্ষেণ অচ্চিরাদিমার্গেণ খাতি ) সঃ মদ্তাঁবং ( মদ্রণতাং) যাতি 

অত্র সংশয় নাস্তি ॥ ৫ 

অনু [মৃত্যুকালে [ অন্তর্ধ্যামী পরমেশ্বরন্মরূপ ] আমা- 

কেই স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া [ অর্চিরাদি 

পথে ] প্রয়াণ করেন, তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন- ইহাতে 
সন্দেহ নাই ॥ ৫ 

স্বামী ।-_-প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহনীতানেন পৃষ্টমস্ত- 
কালে জ্ঞানোপায়ং তত্ফলঞ্চ দর্শয়তি--অন্তকাল ইতি । মামে- 

বোক্তলক্ষণমন্তর্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন দ্রেহং তাক্। যঃ গ্রুক- 

ধেণ ভঙ্িরাদিমাঁগেণ উত্তরায়ণপথা যাতি স মন্তাবং মদ্রেপতাং 

যাতিঃ অত্র সংশয়ে নান্তিও ম্রণং জ্ঞানোপায়ো ম্দ্ভাবাপণ্তশ্চ 
ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ৪ 

টিপ্পনী |-_মৃত্যুকংলে তোমাকে কি প্রকারে জানিতে 
পারা যার? এই প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন ।-_অধ্যাআাদি পদার্থের 

চিন্ত! পরিত্যাগ করিয়া সগ্তণ নিগুঁণ অথবা অধিষজ্ঞভাঁবে কুটস্থ 

স্বগ্রকাশানন্দরূপ আঘাঁকে ধিনি চিন্তা করেন, তিনি সংস্কারনিবন্ধন 

সমস্ত ইন্দ্রিয় বিকল হইলেও মৃত্যুকালে আমাকেই ম্মরণকরতঃ 

দেহত্যাগের পর দেবয!ন পথে ক্রমে পিতৃযান অতিক্রমণ করিয়! 

হিরণ্যগর্ভলোক ভোগ করিয়া নিগুণ ব্রহ্ষত্বরূপ প্রাপ্ত হন। যাহার! 

তাঁদুশ সময়ে নিগুণ ত্রঙ্গের স্মরণ করেন, তিনি সাক্ষাৎই দেহত্যাগ 



৩১৮ শ্রীমন্তগবদ্গীতা। [ ৮মঃ অঃ 

।যং যং বাপি ম্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। 

(তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা মদ্ভাঁবভাবিতঃ ॥ ৬ 

করিয়! ব্রদ্স্বরূপ প্রাঞ্ধ হন। “দেহত্যাগ করিয়া ব্র্মম্বপ্ূপলাভ করেন, 

ইহা লোঁকদৃষ্টিতে বলা হইন, বস্ততঃ ত/হার মৃত্যু হয় না। শ্রুতি 
বলিয়াছেন-__“নিণ্ণ ব্রন্গবিৎ ব্যক্তির প্রাণ উংক্রমণ অর্থাৎ 

দেহত্য।গ করে না, ব্রন্দেই লীন হইয়া যাঁর” ॥ ৫ 

অন্বয়ঃ 1-_হে কৌন্ডেয় ! আস্তে ( মরণসময়ে ) যং যং ভাবং 
( দেবতাস্তরম্) [ অন্যম্] অপি ব1 ভাঁবং স্মরন কলেবরং (দেহং) 

ত্যজতি সদা তন্তাবভাঁবিতঃ ( তশ্য ভাবেন বাসিতচিত্তঃ ) [[ সঃ] 

তং তমেব [ভাবম্] এতি (প্রঃপ্পোতি) ॥ ৬ 

অনু ।-__হে কুস্তীনন্দন ! মৃত্যুকালে যে ব্যক্তি যেয়ে ভাব 
অর্থাৎ দেবান্তর অখব। অন্য যে কোঁন ভাব স্মরণ করিতে করিতে 

দেহত্যাগ করে, সর্বদা সেই দেই ভাঁবে চিত্ত অন্গরক্ত থাকা 

সে ব্যক্তি মৃত্যুর পরে সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬ 

স্বামী ।ন কেবলংৎ মাং ম্মরন্ মন্তাবং প্রাপ্পোতীতি 

নিয়মঃ,কি তহি-যং যমিতি । যং যং ভাবং দেবতাস্তরং বা 

অন্যমপি বা অন্তকালে ম্মরন্ দেহং ত্যজতি, তং ভমেব ম্মর্য্যম'ণং 

ভাবং প্রাপ্ধোতি, অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতু: সদা 

তন্ভাবভাবিত ইতি। সব্বদা হস্ত ভাবে। ভাবনান্চিন্তনং তেন 

ভাবিতে। বামিতচিত্তঃ ॥ ৬ 

টিপ্পনী |-__হে কুম্তী“ন্দন! কেবল মাঁনব থে আমকে চিন্তা 
কৰিক্ক। আম।কেই প্রাপ্ত হয় ইভ নহে; ভতকানে মানব যেকোন 

বস্ত্র চিন্তা করুক না কেন, তাহাকেই প্রাপ্ত হয় । একৌন্তেয়' এই 



৮মঃ অঃ] অই্ইমোহধ্যায়ঃ | ৩১৯ 

তম্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুন্মর যুধ্য চ। 
মধ্য্পিতমনোবুদ্ধিন্্ীমেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ 7 ৭ 
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগ।মিন! | 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তর়ন্ ॥ ৮ 

সন্বোধনহ্থার] জানাইতেছেন ষে, তৃমি স্সেহের পিতৃঘসার পুত্র-- 
জামার অন্রগ্রহের পাত্র, অতএব তোমাকে প্রতারণা কব! সম্ভব 

হয় না; আমি যাঁ?া বলিলাম, ইহা ঞ্রুব সত্য, ইহাতে সংশয় 
করিও না 1৬ 

অন্থয়ঃ 1--তম্মাৎ সর্বেষু কালেষু মাম অম্শ্মর (অন্নচিস্তয়) 

যুপ্য চ (যুধান্য চ); [এবং] মগি অর্পিতমনোবুদ্ধঃ [ত্বম্] 

স'শয়ঃ ( নংশয়শৃন্ঃ ) [ সন্ ] মামেব এষ্যসি (প্রা্যসি )॥ ৭ 

অন্যু |--.অতএব সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ 

কর, আমাতে মন এবং বুদ্ধি অর্পণ করিতে পাঁরিলে, তুমি সন্দেহ- 

শূন্য হইয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৭ 
স্বামী |__তম্মাদিতি। যম্মাৎ পূর্বববাঁসনৈবাস্তকালে ব্বৃতি- 

হেতুর্ন হি তদ! বিবশস্ত স্মরণে ।ছ/মঃ সম্ভবতি, তন্মাৎ সর্ববদ। মামঙ্- 

স্মর অন্তচিন্তুয়, সম্ততম্মরণং হি চিত্তশুদ্ধং বিনা ন ভবতিৎ অতো! 

ুধ্যন্ব চিত্তসুদধযর্থং যুদ্ধাদ কং ধর্ম মন্ৃতিষ্টেত্যর্থ:, এবং মধ্য পিঁতিং 
মনঃ সন্বল্পা্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসার়াত্মিকা যেন ত্রয়া, স ত্বমনাঁয়ামেন 

মামেব প্রাপ্যযসি। অনসংশয়ঃ সংশয়োহত্র নাস্তি ॥ ৭ 

আন্বয়ুঃ 1__-হে পার্থ! অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্গামিন। 

( একাগ্রেণ) চেতসা দিব্যং ( গ্যোকনাত্বকং) পরমং পুরুষং 

( পরমেশ্বরম্ ) অন্ুচিন্তয়ন [ তমেব | বাঁতি (প্রাপ্ধোতি ) ॥ ৮ 



৩২০ ্ীমন্তগবদগীতা। [ ৮মঃ অঃ 

কবিং পুরাঁণমনুশাসিতারমণোরণীয়াঁংসমনুন্মরেদ যঃ। 
সর্বন্ত ধাতারমচিন্ত্য রপমাদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ।॥৯, 

প্রয়াণকালে মনসাইচলেন 

ভক্তা। যুক্তো ফোগবলেন চৈব। 
ভবোন্মধ্যে আঁণনাবেশ্ট সম্যক 

স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যমূ ॥ ১০ 

অনু ।--€হ পার্থ! অভ্যাসরূপ উপায়যুক্ত হইয়া একাগ্র- 

চিত্তে সেই জ্যোঁতিশ্ময় পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাহাকে 

প্রাঞ্ধ হন ॥ ৮ 

স্বামী !---সন্ততক্মরণন্ত চাঁভ্য/মোইস্তরঙ্গলাধনমিতি দর্শয়- 
নাহ--অভ্যাসযোগেতি। অজ্যাসঃ নজাতীরপ্রত্যয়প্রবাহঃ, স এব 
যৌগ কউপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ অত এব নান্তং বিষয়ং গন্তং শীলং 
যস্ত তেন চেতসা দিব্যং ছ্োতনাঁত্সকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বর মন” 

চিন্তয়ন হে পার্থ! তমেব মাতীতি ॥ ৮ 

টিপ্ননী |_-সাতটি প্রশ্নের উত্তর বলিয়। মরণক্ীলে 

ভগবচ্চিন্তায় যে ভগবপ্প্র।প্তি হয়, তাহার বিস্তার করিতে আরস্ত 

করিলেন ।--অভ্যাস অর্থাৎ বিজাতীর প্রত্যয়ছারা অবারঠিত 

সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহতদ্্রপ যোগদ্ধারা যুক্ত চিত্ত অনন্থগাঁমী হইলে 
সেই যোগী আদিত্যমগ্ডুলমধ্য বর্তী পূর্ণ পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৮ 

অন্থয়ঃ |-_কবিং ( সর্বজ্ঞম্) পুরাঁণম্ ( অনাদিসিদ্ধম্) 

অন্থুশীসিতারং (নিয়ন্তারম্) অণোঃ ( সুশ্্াৎ অপি) অণীয়াংসং 

(স্বঙ্তরং ) সব্বস্ত ধাতারং ( পোষকম্) (অচিস্ত্য রূপং) মশীমসয্কে।£ 



৮ম: অঃ ] অষ্রঃমাহধ্যায়১। ৩২১ 

মনোবুদ্ধোোঃ অগেচরম্। আদিত্যবর্ণম্ (আদিতাবৎ স্বপর-প্রকাশা- 
আঅকস্বরূপং) তম্সঃ (প্ররুতেঃ) পরস্তাৎথ [ বর্তম।নং ] পুরুষং 

প্রয়াণকালে (মরণসময়ে ) ভক্ত্যা যুদ্তঃ [সন] অচলেন 

(বিক্ষেপরহিতেন ) মনসা যোৌগবলেন চ এব ভ্রবোঃ মধ্যে সম্যকৃ 
( সুযুম্ণামাগেঁণ ) প্রাণম্ আবেশ্ঠ 'সংস্থাপা) যঃ অন্ুস্মরেৎ সং তৎ 

পরং দিব্য ( জ্যোতির্শয়ং ) পুরুবং ( পরম।ব্রূপম্) উপৈতি 
(প্রাপ্সোতি )॥ »।১০ 

অনু ।-ক্ৰি (সর্বজ্ঞ ) অনাদি, বিশ্ব নিযস্তা, সুপ্মম হইতেও 

সুক্মতর, সর্ববিধাতা, অচিন্তারূপ (মলিন মন ও বুদ্ধির অগোচর ) 

স্ধ্যেব স্তায স্বগ্রকাশ ও পরপ্রকাঁশ,প্রকতর অতীত এতাদুশ পরম 

জ্োতিশ্ময় পরমা ত্বন্বরূপ পুরুষকে মৃত্যু কাপে ভক্তিযুক্ত অবিচলিত 

মানসে খনি আ্যুগল্র মধ্যে স্যুম্ণামাগে প্রাণকে স্থাপনপূর্ব্বক 
স্মরণ করেন. তিনি সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯1১০ 

স্বামী ।-_পুনরপ্যগচিন্তনীরং পুরুষং বিশিনগ্রি--কবিমিতি 
দ্বভ্য/মূ। কবিং সর্বজ্ঞং সর্ব বিদ্যানির্মাতারং পুরাণমনাদি সিদ্ধম্ 

অন্তশানিতারং নিয়ন্তারম্ অণোঃ সুক্তাদপ্যণীগাংসদ তিস্ুক্ষ্মম্ অ কাশ- 

কাঁলদিগ ত্য ২প্যতি্ুত্্মতরং সর্ধস্য ধাতারং পোঁধকম্ অপরিমিত- 

মহিমন্তবাদচিন্ত্যরূপং মলীমপয়োম্মনোবুদ্ধ্যরগোচরম্ আদরিত্যবৎ 
স্বরগ্রকাশাত্মকো। বর্ণ? স্বরূপং যন্ত তং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তা ্ র্তমানং 

“বেধাহমেতং পুরুষং মহাস্তম।দিত্য বর্ণ, তমদঃ পরস্তাৎ*ইতি শ্রুতেঃ। 

সপ্রপঞ্চপ্রক্কাতং ভিত্বা ঘন্তিষ্টতি, এবভ্ডু ভং পুরুষম্ অন্তকালে ভক্তি- 

যুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যৌহস্্মরেঞ্চ মনোনৈশ্চল্যে 

হেতুঃ যোগবলেন সম্যক্ সুযুম্ণামীগেণ ভ্রবো ্ বধ্যে প্রাণমাবেশ্ঠ ইতি। 

স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং গ্োতনাত্মকং প্রাপ্লোতি॥৯৷ ১০ 
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যদক্ষরং বেদবিদে। বদন্তি 

বিশস্তি যদ যয়ে। বীতরাগা৫। 
ষণ্চ্ছন্তে | ব্রহ্ম তর্য্যং চরন্তি 
তণ্ডে প্দং সংএরাছেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১৯, 

অন্বণঃ ।__বেদবিদঃ ( বেদজ্ঞাঃ) যত অক্ষরং বদস্তি 

বীতরাগাঃ (আসক্ভিবীনাঃ) যহয়ঃ ( প্রধত্ববস্তঃ) যৎ বিশস্তি, যৎ 

[ জ্ঞাতুম্] ইচ্ছস্তঃ [ গরুক্ুলে ] ব্রদ্ষচর্ধ্যং চরস্তি তৎ পদরং ( প্রাপ্যং 

বস্ত ব্রন্মাখ্যং) তে (তৃভ্যং) সংগ্রহেণ ( সংক্ষেপেণ ) প্রবক্ষ্যে 

( কথগিষ্যাি )১॥ ১১ 

অনু ।-_বেদবিদ্গণ ধাহীকে অক্ষর ললেন, আসক্তিহীন 
যুতিগণ ধাহাতে প্রবেশ করেন, ধাহাকে জানিবার জন্য গুরুকুলে 

ব্রঙ্মচষ্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আম সেই প্রাপ্য বস্তু (পরব্রহ্ধ ) 

প্রপ্তির উপান্স সংক্ষেপে বলিব ॥ ১১ 

স্বামী ।-_ফেবলাদভ্যাসযোগদপ  প্রণবাভযাসমন্ত জং 

বিধি প্রতিজানীতে-যদক্ষরমিতি । বদক্ষরং বেদাস্তজ্ঞ। বদ তত, 

"এত্ত বাঁ অক্ষরশ্ত প্রশাসনে গার্গি স্থধ্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতো 
তিষ্ঠতঃ” ইতি শ্রুতেঃ। বীতো রাগো ষেভ্যন্তে বীতগাগ। যতয়ঃ 

প্রযতুবস্তে। যদ্ধিশস্তি যচ্চ জ্ঞাতুনিচ্ছস্তে গুরুকুলে ব্রচষ্ঃ চরস্তি, 

তত্তে তুভ/ং পছ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যং দংগ্রহেণ সংক্ষেপে 
প্রবক্ষ্যে তৎগ্রাপ্ত,যপায়ং কথক্িষ্য। মীত্যর্থ; ॥ ১১ 
». টিপ্ল্ী।__কোন নামবিশেষের উল্লেখ না থাকার 
ধ্যানকালে যে কোন নাম দ্বারা ভগবানের স্মরণ করা যাইতে 
পারে ইহাই প্রতীত হয়, এইজন্য প্রণবের দ্বারাই ভগবানকে স্মরণ 
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'সর্বদ্ধারাণি সংযম্য মনে! হৃদি নিরুধ্য চ। 
মূর্ধাধায়াত্বনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম়্ ॥ ১২ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরম্মীমনুষ্মরন্। 

যঃ গুয়াতি তাজন্ দেহং স যতি পরমাঁং গতিম্ ॥১৩ 

করা উচিত, উহাই নিক্মিত করার উপক্রম করিছেছেন। 

বেদ'বদ্গণ যে অবিনাশী এন্কারাখ্য ক্রঙ্গ প্রতিপাদন করিঙগাছেন, 
এবং সম্যক দর্শন [দ্বারা যে ব্রদ্দের এক) প্রাপ্ত হইয়াছেন, ষ.হ| 
জানিতে ইচ্ছুক হইয়া নৈষ্টিক ব্রঙ্মচাঁরিগণ গুরুকুলবাস প্রভাতি 
তপশ্চর্য)। করিয়া! থাকেন, সেই ওক্কাঁরাখ্য গম্য বস্তু তে'মাঁর নিকট 
সরল ভাঁবে অথচ সংক্ষেপে বলিতেছি ; অতএব কিব্ুপে সেই 
অক্ষর পদার্থ আম জানিতে পাঁরিব ইহা ভাবিয়া আকুল 5ইও না। 
পর স্সোক হইতে যোগধারণার সহিত ওক্কার উপাঁননা, তাহার 
ফল, তাহা হইতে মোঁক্ষ এবং তৎপথ এই সকল বিষয় অধ্যায় 
সমাপ্তি পর্ষভ্ত বিবৃত হইবে ॥ ১১ 

অন্থয়ঃ |»--সর্বদারণি ( পর্বাণীন্দ্িয়দ্ধারাণি) সংযম) 
( প্রত্যাহত্য ) মনঃ হৃদি নিকুধা (বিষয়স্মরণমপি অবুর্ববন্) 
মুদ্ধি, (ভ্রবোমধ্যে ) প্রতণম্ আধাঁয় যোগধারণাম্ আস্থিতঃ 
( আশ্রিতবান্ সনু) গু ইতি একাক্ষরং ব্রদ্গ ব্যাহরন্ ( উচ্চারয়ন্) 
মাম্ অন্ুম্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রয়াতি সঃ পরমাং ( শ্রেষ্ঠাং) 
গতিং ( মদ্গতিং ) যাতি (প্রাপ্রোতি ) ॥ ১২১৩ 

অনু ।__স্মুদয় ইন্জরিয়দ্ধার সংঘত করিয়া, মনকে হৃদয়ে 
নিরোধ করিয়া অর্থাৎ বাহা বিষন্গ চিআ্ঞা না করিয়া ভ্রদ্য়মধ্যে 
প্রাণবায়ুকে স্থাপন করিক্। যৌগজনিত ধৈর্য অবম্বন পূর্ববক 
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একাক্ষর ব্রহ্ম গ্রতিপাদক গুঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে 

স্মরণ পূর্বক যিনি দেহত্যাগ করিয়। [ দেবযানমার্গে ] প্রয়াণ 

করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন ॥ ১২1১৩ 

স্বামী ।---প্রতিজ্ঞাতমুপাঁয়ং সাঙ্গমাহ--সর্বেতি ছ।ভ্যাম্। 

সর্ববাণীন্রিয়দ্বারাঁণি সংযম্য প্রত্যান্ততা চক্ষুরাদিভির্ধবাহ বিষয় গ্রহণ- 

মকুর্ববন্নিত্যর্থ» মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহাবিষয়ল্মরণমপাকুর্ববনি ত্য্থ, 
মুদ্ধি, ভ্রবোর্দমধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্ত ধারণাং হ্থৈর্যযমাস্থিতঃ 

আশ্রিতবাঁন্ সন্। ওমিতি ওমিত্যেকং যদক্গরং তদেব ব্রহ্গবাচক- 

ত্বাদ্ব৷ ব্রদ্ম, প্রতিমা দিবদত্রন্গ প্রতী কত্তাদা ব্রঙ্গ, তদ্ব্যাহরনু,চ্চারয়ন্ 
তদ্বাচ্যঞ্চ মামন্ুম্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ ষঃ প্রকর্ষেণ যাতি অঙ্চিরাদি- 
মার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদগতিং যাঁতি প্রাপ্ধোতি ॥ ১২১৩ 

টিপ্ননী |-__পুর্বঙ্সোকে প্রতিশ্রত বিষয়ের নিরূপণ করিতে" 

ছেন (__পুন্ঃপুনঃ বিষয়দোষ দর্শন করতঃ তাহাতে বিমুখীকৃত 

শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণদ।রা শব্দাদি বিষন্ন গ্রহণ ন| করিয়া, ষষ্ঠাধ্যায়ের 

পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে কথিত অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা হৃদয়দেশে মনকে 

নিকদ্ধ অর্থাৎ বুত্তিশূন্ঠ ভাবে অবস্থাপন করতঃ ক্রিয়াদ্বার প্রাণবাঁযুকে 

ভ্রদ্বয়ের অভ্যন্তরে স্থাপন করিবে । অনস্তর আত্মবিষয়ক সমাধি- 

স্বরূপ যোগধারণ। অবলম্বনে গু এই একটি মাত্র অক্ষর ব্রহ্গের 

অতিধায়ক বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রণব জপ করত: তদ্বাচ্য আমাকে 

চিন্তা করিলে মস্তকস্থ নাঁড়ীদ্বারা দেহত্যাঁগের সময় সেই ব্যক্তি 
প্রথমে দ্রেবযাঁনপথে ব্রক্গলোকে গমন করিয়া তদভে।গাঁবসানে 
মন্দ্রপা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়! থাকেন । একটি মাত্র অক্ষর 

বলার তাৎ্পর্য্য এই যে, ইহা জপ করিতে কোনই কষ্ট নাই, প্রত্যুত 
অনায়াসেই জপ করা যাইতে পারে । অথব! “একাক্ষরং” এই 
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অনন্যচেতাঃ সততং যে! মাং স্মর্ত নিত্যশঃ। 

তন্তাহং স্থলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ 
পদটা “মাং” এই পদের বিশেষণ; তদ্বাঁরা “প্রণব জপ করতঃ এক 

অর্থ।ৎ অদ্বিতীয়, অক্গর__-অবিনাশী আমাকে চিন্তা করিয়৷ পরম 

গতি লাভ করে” এই অর্থ করা যাইতে পারে । পাঁতগ্রলে “সমাধি, 

সিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ” এই স্ত্রে বলিয়াছেন যে, ভগবচ্চিন্তা দ্বার! 

সমাধি সিদ্ধ হয়,এখানে ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বার! সাক্ষাৎ মোক্ষই প্রতি 

পাঁদিত হইয়াছে; এই বিরোধের সমাধান করিবার জন্য সরত্বতী 

মহোদয় অন্তবিধ অন্য করিয়া ক্লে(কের অর্থ করিয়াছেন যে, ও 

এই অক্ষর জপ করিয়৷ ভগবচ্চিন্তন দ্বারা আত্মবিষয়ক সনাধিরূপ 

ধারণা আশ্রয় করিবেন” এই অর্থে কোনই বিরোধ হয় 
না ১২১৩ 

অন্বয়ঃ |--হে পার্থ ! ষঃ অনন্তচেত।: (একা গ্রচিত্বঃ) [সন্] 

নিত্যশঃ (প্রতিদিনং) সততং (নিরস্তরং) মাংস্মরতি অহং নিত্যযুক্তশ্থয 

(সমাঁহিতস্) তশ্ত যোঁগিনঃ জুলভঃ (স্থখেন লভ্যঃ) [ অন্মি ]॥ ১৪ 

অনু ।-__হেপার্থ! যিনি একাগ্রচিত্ত হই! প্রত্যহ সূর্ব্ষণ 
আমার স্মরণ করেন, আমি সেই সমাহিত যোগীর অনায়ান' 
লভ্য ॥ ১৪ 

স্বামী ।--এবপান্তকালে ধারণয়া মব্প্রাপ্তিনিত্যাভ্যাস 

ঝ্শ]ত এব শুবতি, নান্তন্তেতি পুর্বোক্তমেবানুন্মারয়তি--অন- 

হ্যেতি। নাস্থান্যন্মিন চেতো যন্ত তথাভূতঃ সন যো মাং সততং 

নিরস্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি তস্ত নিত্যযুক্তন্ত সমাহিতস্যাহং 

সুখেন লভ্যোহস্মি নান্তস্তেতি ॥ ১৪ 

টিপ্পণী ।__যেব্যক্তি এইরূপে প্রাণনিরোৌধ করিতে অসমর্থ 
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মাঁমুপেত্য প্ুনজ্জন্ম ছুঃখালয়মশাশ্বতম্। 

নাপ্প,বন্তি মহাজ্মানঃ সরদাদ্ধং পরমাং গঠাঁঃ ॥ ১৫ 
আব্রহ্মভূবনাল্লে কাঁঃ পুনরাবভিনোহজ্জুন | 

মামুপেত্য তু কৌন্তের পুণজ্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥ ১৬ 
হইয়া ভ্রমধ্যে প্রাণ স্থাপনপুর্বক শন্তকস্থ নাড়ী দ্বারা স্বেচ্ছায় 

দেংত্যাগ করিতে পারে না, তাহার কি হইবে? এই প্রশ্নের 

উত্তর বলিতেছেন।--যে ব্যক্তি অনন্তচিত্তে আমাকে নিরস্তর 

য'তুর সহিত ভজনা করে, এবাম্বধ নিত্যযুক্ত যোগী তমাকে 

সংঙজেই পাইতে পারেন ॥ ১৪ 

অন্বযঃ মহাত্ম!নঃ (উত্তলক্ষণীঃ মন্তর্তী:) মাম্ উপেত্য 

(প্রাপ্য) পুনঃ ছুঃখালমং (হংখ শরম) অশাহভম্ (অনিত্যং ) 

জন্ম ন প্রা টা [ ব্তঃ] [তে] পরমাং সংসিদ্ধিং ( সম্যকৃ 

শিদ্ধিং মেক্ষং ) গতাঃ (গ্রাপ্তাঃ )॥ ১৫ 

অনু ।-_-পৃব্বোক্ত মদ্তক্ত মহাত্মারা আমায় প্রাপ্ত হইয়া 
পুনর!য় দুঃখের আনয়ন্বরূপ পুনজ্জন্ম প্রাঙ্ধ হন না; কারণ 

তাহার! পরমা সিদ্ধি ("মক্ষ) প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৫ 

স্বামী |---যছ্যপ্যবং তং ম্বলন্ডোহসি, ততঃ কিমত আহ-_ 

মামিতি। উক্তলক্ষণ! »হাত্মনে। মন্তত্তা মাং প্রাপ্য পুনছু £খাশ্রয়- 

মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রপ্র,বান্তি, যতন্ডে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব 
গাঞ্তাঃ পুনজ্জন্মনো ছুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং মামুপেত্য ন প্রাপ্র- 

বস্তীতি বা ॥ ১৫ 

ানয়ঃ 1--হে অভ্ভুন! আব্রহ্গতুবনাৎ (ব্রর্মলোকম্ অভি- 

ব্যাপ্য ) লোক।ঃ পুন্রাবণ্ডিনঃ ( পুনরা ধর্তনশীলাঃ) তু (কিন্তু) হে 
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কৌস্তেয় । মাষ্ উপেত্য ( প্রাপা ) [বর্তমানানাং জনানাঁখ] পুনর্জন্ম 
ন বিদ্যাতে ॥ ১৬ 

অন্ন ।--হে অঙ্ঞ্ন! ব্রঙ্গলোঁক পর্যন্ত সমুদয় (লাক 

পুনরাঁয় জন্মিয়া থাকে; পরন্ধ হে বুস্তীনন্দন ! অ'মাকে প্রাপ্ত 

হইলে পুনর্জন্ম আর গ্রহণ করিতে হু না ॥ ১৬ 
স্বামী |-_এতদেব সর্বেধ্প লোবেষু পুনরাবৃত্তিং দশয়ন্ 

নির্ধারয়তি_আব্র্ষভূবনাদিতি। ব্রক্ষণে। ভূবনং বানস্থানং 
ব্রদ্দলোকন্তমভিব্যাপ্য সর্বে লোকাঃ পুনরাঁবর্তণশীলাঃ বর্গ 

লোকন্তাপি বিনাশত্বাৎ, তর্প্রাপ্থানমন্তপ্জ্ঞানানামবশ্যন্তাঁবি 

পুনর্জন্ম, যে এবং ক্রমমুক্তিফলাভরুপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তা- 

স্তেষামেব তজ্রে।খপনজ্ঞানানাং ব্রণ! সহ মোক নান্তেষাম্। 

তথ।চ,_বত্রহ্ষণা লহ তে পর্বে সন্প্রাপ্তে প্রতিসক্রে। পরস্তান্তে 

কতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরৎ পদম্ ॥৮  পরস্থান্তে ত্রদ্ষণঃ পরমায়ুযো- 
ইন্তে কৃতাত্মানে ব্রন্গভাখাপাদিঙমনোবুত্তয়ও কর্ন্বাবরেশ যেষাং 

ব্রহ্মলোকপ্রপ্তিস্তেষং ন মোক্ষ হতি পরিনিষ্ঠিতিঃ। মাঁমুপেত্য 
বর্তমানানান্ পুনজ্জন্ম নান্ত্যেবেতি ॥ ১৬ 

টিপ্পণী | পূর্বপ্লে/কে কখিত হইয়াছে যে, ভগবানকে 
ধাহার। প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার! পুনরায় সংসারে আগমন করেন 

না; ইহা ছারা তছ্িমুখ অপম/কৃদর্শী যে পুনরাগমন করে, তাহা 

অর্থলভ্য, ইহাই বলিতেছেন 1--ব্রদ্ঘলোক হইতে ঘ।বশীয় লোক 

অর্থাৎ মাদ্ধমুখ অসম্যগদর্শিগণের ভোগস্থান আবর্তনশ]ীলঃ িস্ত 

আমাকে প্রাপ্ত হইলে তাহ।র আর পুণ্রাবুদ্তি হয় নাঁ। অজ্জুন ও 

কৌন্তেয় এই সন্বে.ধণদ্বয়ে বলা হইল যে, তুমি স্বয়ং মহান্ভব এবং 
তোমার মাতা কুস্তীদেবীও মহান ভবসম্পপ্ন।, অতএব তুমি 
মদারাধনাদ্বার! জান লাভ করিতে পারিবে ॥ ১৬ 
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ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্ব! প্রলীয়তে। 
 ব্বাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ 

'তন্িম্নে বাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যাস্তি। যা! তেহোরাত্র 

বিদ ইত্যেতন্ন বিবীয়তে, কিন্ত তে প্রপিদ্ধা অহোরান্রবিদে! জন! 
্রন্ম:ণ! যদহর্ববিছুন্তস্তাহন আগমে অব্যক্তাদ্যক্তয়ঃ গ্রভবস্তি, যা, 

রাত্রিং বিছুস্তশ্বা রাত্রেরাগমে প্রশীয়ন্ত ইতি ঘয়োরন্বয়ঃ ॥ ১৮ 

টির ।__ পূর্বোক্ত অঠোর ত্র দ্বারা পক্ষ এবং মাসাদির 

পিরু*ণে পূর্ণ একশত ধর্ম ব্রহ্মার 'পরমাযু ইহা শ্রুততে 

শির্দিঃই আ.ছ। এইজগ্ত কালাবচ্ছিন্ন, অতএব ঘল্লোক হইতে 

জীগণের পুণরা-গ্ন যুালসঙ্গত। যাহারা তাংার অর্বাচীন 
অর্থৎ অল্পকালস্থায়ী, তাহাদের ত্রঙ্গার একদিন মত্র আয়ু; 

অতএব তত্তৎলোক হইতে যে পুনরাণর্তন হইবে এ বিষয়ে আর 

সন্দেহ কি? এই প্পেকে দৈনন্দিন গ্রলয়ের কথাই বল। হইতেছে, 

৫দণন্দিন প্রলয়ে আকাশাদি শিত্যপদার্থ বর্তমান থাকে, 

অতএব এখানে অব্যক্তশন্দে অব্যারুত অবস্থা লর্গিত নহে, বিস্ত 

্রক্ষান্ধ নিজ্রাবস্থাই অভিপ্রেত; অব্যক্তশব্ধে নিত্রিত প্রজাপতি । 

গ্লে।কার্থ। "-অহরাগমে অর্থাৎ নিদ্রিত প্রজাপতির জাগরণ সময়ে 

অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত শরীরবিষয়াদিকূপ ভোগস্থান সকশ উৎপন্ন হয় 
অর্থাৎ কাধ্যক্ষণরূপে অভিব্যক্ত হয়। রাত্রির অগমে- ব্রহ্মার 

নিড্রাসময়ে যাহ। হইতে আবিভূতি সেই অব্যক্তসংজ্ঞকে নিদ্রিত 
গ্রজাপতিতে বিলীন হয় ॥ ১৮ 

অন্থয়ঃ 1-_হে পার্থ! [যঃ প্রাগাঁপীৎ] অয়ং স এব 

ভূতগ্রামঃ ( চরাঁচরপ্রাণিপমৃহঃ) অহ্রাগমে (ত্রঙ্গণো দিনত 

আগছে ভৃত্বা ভৃত্বা রাত্র্যাগমে ব্রঙ্মা-ণ। বাংরেঃ আগমে ) প্রলায়তে এ 
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পরস্তস্বাত, ভাবোইন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ | 

ষঃ স সর্যেষু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্টাতি ॥ ২০ 
[ পুনরপি অহরাগমে ] অবশঃ ( কম্মাদিপরতন্ত্রঃ)[ সন্] প্রভবতি 
(জায়তে )॥ ১৯ 

অনু ।__হে অট! [পূর্ধকল্পে যে প্রাশিসমূহ বর্তমান 
ছিল ] সেই ভূতগণই ব্রহ্ম।র দিবসাগমে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়। 
রাত্রিসমাগমে বিলীন হইয় যায়; পুনরায় তাহার দিবসাগমে 

ত্ব ত্য কর্মমাদি-পরকন্ত্র হইজা জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৯ 

স্বামী |- তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভাগমশঙ্ক।ং ব'রয়ন্ 

বৈরাগ্যার্থং স্ষ্টি গ্রলয়গ্রবাস্যাবিচ্ছেদং দর্শরতি-_ভূতগ্রম ই:ত। 
ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্ী'মঃ সমুহঃ যঃ প্রাগাসীৎ স এগায়- 

মহরাগমে তূত্বা ভৃত্বা বাঁত্রেরাগমে গ্রলীয়তে ; প্রশীয় পুনমরপ্যন্- 
রাগমেহবশঃ কন্মাদিপরতভন্ত্ুঃ *ন্ প্রভবতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ 

অন্বয়ঃ|_-তু (বিস্তু) তন্মাৎথ (চরাচরকারণতূতাঁৎ) 
ব্যক্তাৎ পরঃ (তস্যাপি কাগ্রণভূতঃ ) অন্যঃ ( তদৃবিলক্মণঃ) 

অব্যত্তঃ ( চক্ষুরাঁগ্চগোচংঃ) সনাতনঃ ('মনাঁদিঃ) যঃ ভাবঃ 

( পরব্রহ্মাখ্যঃ )[ বিছ্যাতে] সঃ সব্বঘু (কার্য্য কারপলক্ষণেষু ) ভূত্েষু 

নশ্যতম্র নবিন্শতি ॥ ২০ 

অনু ।---পরস্ত মেই চরাচরের কারণম্বরূপ সেই অব্যক্ত 

,অপেক্গাও শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাহারও কারণভূত অন্য যে ইন্দ্রিত;ত 

অব্যক্ত অন।দি ভাব ( পরব্রহ্ম ) খিগ্ঠমান আছেন, সমস্ত ভূত নই 

হইলেও উচারা বিনষ্ট হন না॥ ২০ 

স্বামী |--লোকানামনিত্যন্বং প্রপঞ্চ্য পরখেশ্বরম্ব রূপ 

নিণ্যত্বং প্রপঞ্চয়াত--পর ইতি তাভ্যাম। তক্মান্ত:|চরকারপ- 
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_অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমানঃ পরমাং গতিম্। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ 

ভূতাঁদব্যক্তাৎ পরস্তস্তাপি কাঁরণভূতো। যোইন্ন্তদ্ক্ষিণোপইব্যক্তে- 

শ্চক্ষুরাছ্যগোচরো ভাবঃ সনাতনোহনাদিত, স তু সর্ব্বেষু কার্যযকার্ণ- 

লক্ষণেষু ভূতেঘু নশ্ৎস্বপি ন বিনশ্তি ॥ ২০. 

অন্বয়ঃ |-_-[ যঃ] অব্যক্তঃ ( অতীন্দরিয়ঃ ) অক্ষরঃ (প্রবেশ- 
নাঁশশৃন্তঃ) ইতি উক্ত: তৎ পরম।ং গতিং (গম্যং পুরুষার্থম্) আহঃ; 

যং (ভাবং) প্রাপ্য ন নিবর্তীন্তে তত মম পরমং ধাম 

( ম্বরূপম্) ॥ ২১ 

অনু ।-_+যাহা অতীন্দ্রিয় এবং অব্যয়ভাঁব বলিয়া শ্রুতিত 
উক্ত আছে, তাহাঁকেই পরমা গতি অর্থাৎ প্রাপ্য পুরুষ।থে বলা 

যার্থ; যাঁহাঁকে পাইলে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ব হইতে হয় না, 
তাহাই আমার পরম ধাঁম (স্বরূপ )॥ ২১ 

স্বামী ।--অবিনাশে প্রমাণ, দশয়ন্লাহ__অব্যক্ত ইতি । থে" 
তাঁৰোহব্যক্তোইতীন্দ্রিয়ঃ অক্ষরঃ প্রবেশনশশন্ত ইতি তথা “অক্ষরাৎ 
সম্ভকতীহ বিশ্বমূ* ইত্যাদি রুতিষপরঃ ইত্যুক্তং, তং পরমাঁং গতিং 

গম্ং পুরুষার্থমাভঃ--“পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ স। কাষ্ঠা মা পর গতিঃ” 

ইত্য।দিশ্রুতয়ঃ | পরমগতিত্বমেবাহ-যং প্রাপ্য ন পুননিবর্তন্ত 

ইতি। তচ্চ মটমৈব ধাম স্ববূপম্। মমেতুযুপচারে ষী রাহোঁঃ শির 
ইতিবৎ। অতো২হমেব পরম! গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ 

দেখাইয়। ব্র্গলোক হইতে ঘাঁবতীয় লোকই যে!পুনরার্তনশীল তাহা 

নির্ণীত হইল। ইদানীং ভগবানকে পাইয়া ঘে পুনর্বার জন্ম হয় 
না, তাহাই শ্লোকদয়ে বিবৃত করিতেছেন। স্থুল প্রপঞ্চের কারণ 
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পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্তা। লভ্যস্ত্বনন্থয়] | 

যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ববমিদং ততমৃ ২২ 
যন্ত্র কালে ত্বনাবৃতিমারভিঞ্চের যোগিনঃ। 
প্রায়।তা ঘান্তি তং কাঁলং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ 

হিরণ্যগর্তাখ্য অব্যক্তের ইতর এবং তাহা অপেক্ষা অত্যন্ত বিলক্ষণ, 

রূপাদির অভাব নিবন্ধন চক্ষুরাদি ইন্জিয়ের 'অগোচির ঘে ভাব সমস্ত 

পদার্থে স্জরপে অনুগত আছে; যাহা হিরণ।গর্ভাদির স্তায় সমগ্র! 

প্রাণিবর্গের উত্পত্তিতে উৎপন্ন হয় না এবং তাহাদের বিনাশেও 

বিনষ্ট হয় না; যাহ।কে অব্যক্ত এবং অক্ষরার্দি পদঘ্ধারা শ্রুতি 

প্রতিপাদন করিয়াছেন, যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনরায় সংসারে আগমন 
করিতে হয় নাঁ, ভাহাই আমার ধাঁম অর্থাৎ স্বরূপ ॥ ২০।২১ 

অন্বয়ঠ ।-_হে পার্থ! ভূতানিধুযস্ত অন্তঃস্থানি (মধ্যস্থিতানি) 

যেন চ! কাঁরণভূতেন ] ইদং সর্বং ততং (ব্যাপ্তং) সঃ পরঃ ( শ্রেষ্ঠঃ) 

পুরুষ: . ( অহম্ ) অনন্তয়। ( একাগ্রয়। ) ভক্তা লভ্যঃ * 

(প্রাপ্য) | ২২ 

অনু ._-হ পার্থ! ভূতগণ ধাহাতে অবস্থিত আছেএবং। 

ঘিনি এই নিখিল ত্রন্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, নেই পরম: 
পুরুষন্বরূপ আমি একাস্ত ভক্তি দ্বারা প্রাপ্য ॥ ২২ 

স্বামী ।--তত্প্রাঞ্ধী চ ভক্তিরস্তরঙ্গোপায় ইতুয্মেবে- 
ত্যাহ--পুরুষ ইতি । সচাহং পরঃ পুরুযোইনঞুয়। ন বিদ্যাতেহন্যঃ 
শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একীন্তভক্ত্যৈব লভ্যে নান্যথা, পরত্বমেবাহ যশ্ত 

কারণভূৃতন্তাস্তত্মধ্যে ভূতানি স্থিতাঁনি যেন চ কাঁরগভূতেন ইদং 
সর্বং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্॥ ২২ 
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। অগ্রির্জ্যোতিরহঃ শুক্রঃ ষণ্মাস! উত্তরায়ণমূ । 
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রন্মবিদে। জনাঃ ॥ ২৪ 

অন্ুয়ঃ |--হে ভরতর্ষভ ! যন্ত্র কালে প্রত্নাতা যোগিনঃ 

অনাবৃত্তং য.ন্তি [ বস্মি্চ কালে প্রয়াতী: ] আবৃতত্তৎ চ যাস্ভি, তং 

কালং বক্ষ্য/মি ॥ ২৩ 

অনু ।--_হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে কাগে(কালাভিমানিনী দেবতা- 

গণের উপলক্ষিত পথে) প্ররাণ করিয়া যোগিগণ সংসারে অপুন- 

রাগমন এবং যে কালে প্রমাণ করিঘা পুনরাঁগমন করেন, সে 

কালের বিষয় বলিব ॥ ২৩ 

স্বামী ।-__তদেবং পরমেশ্বরোপাঁপকাস্তৎগদং প্রাপ্য ন 
নিবর্ত-স্ত, ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গত নাবর্তান্তে কেন ঝা 
গতাশ্চবর্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ_যত্রেতি । যত্র ষম্মিন্ কালে প্রয়াত! 
আবৃত্তিং ষান্তি তং কালং বক্ষ্যামী ত্যন্বরঃ | অত্র চ রশ্যন্ুদারী অত- 
শ্চ'য়নেইপি দক্ষিণ ইতি স্থুচি তন্য।য়েনো ভয়1য়নাদিকালবিশেষম্র- 
পম্ত ত্ববিবক্ষিতত্বাৎ কাঁলশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাঁতিপাহিকীভি- 

দেবশাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোহয়মর্থঃ-যন্মিন্ 
কাঁলাভিমানিদেবতো পলক্ষিতে মার্গে প্রগ্াতা যোগিন উপাপকাঃ 
কশ্মিণশ্চ যথ।ক্রমমণাবৃত্তিমাবৃত্তিপ্চ যাঁস্তিঃতৎ কাল|ভিমনিদেবতো- 

শলক্ষিতং মার্গং কথফিষ্যামীতি । অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভি- 
মাণিত্বাভাবেইপি ভূয়সামহরািশকোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ, 

তৎ্সাহচ্ধ্যাদাম্রবণমিত্যাদিবৎ কালশব্দেশো্পিলক্ষণমবিরুত্ধম্ ॥ ২৩ 
তন্বরঃ ।-_-অগ্নিজ্জ্যোতিঃ ( শ্রতুযুক্তা অঙ্চিবতিমাঁনিনী 

দেবত। ) অহ: (দিবনাভিমানিনী দেবতা)শুক; ( শুরুপক্ষাভিমানিনী 
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 ধুমো রাত্রিস্তথ! কুষ্ণঃ ষণ্মাস1! দক্ষিণায়নম্ | 
তত্র চান্দ্রমলং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ভীত ২৫ 

দ্বেবতা) উত্তরায্ণম্ (উত্তরায়ণরূপা:) ষণ্মাসাঃ (উত্তরাষণাভিমানিনী 

দেবতা )[ এবভতো। ফে। মাঃ] তত্র (মার্গে) প্রচাতাঃ (গতাঃ) 
বৰ ক্ষবিদঃ ( ভগবদুপাপকাঃ ) জনা; ব্রহ্ম গচ্ছস্তি ( প্রাপ্র, বস্তি ॥ ২৪ 

অনু |__অন্ধি ও জ্যেতিঃ অথাৎ শ্রত্যুক্ত তেজের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা, অঠঃ অর্থাৎ দ্িবদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, শুরুপন্ম দেবতা, 
উদ্তরায়ণ ছয়মাস অর্থাৎ উদ্তরা$ণের অধিষ্ঠাত্রী দেব হা-- ইত্যাদি 

আ[ত্বাঠিকী দেবতাগণের উপলক্ষিত পথে ব্রঙ্গবিদগণ দেহাস্ডে 

ক্রমশঃ গমন করিতে করিতে অবশেষে ব্রহ্দলে।ক গ্রাঞ্ধ হন ॥ ২৪ 

টা? | তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ- অগ্রিরিতি | অগ্নিজ্ঞ্যোতিত- 

শকাভ্যাৎ “তেহচ্চিষমভিদস্তবস্তি” ইতি অত্যুক্তার্চিরভিমানিশী 

দেবতোপলক্ষ্যতে,অহরিতি দিবসাভিমানিনী,শুক্ু ইতি শুক্লপক্ষাভি- 

মানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ যণ্মাস। ইত্ুযুত্তরায়ণীভিমানিনী, এতচ্চান্তা- 
সামপি শ্রত্যুক্তানাং মংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানা মুপলক্ষণা্থম্, 

এবন্তে! যো মাগশ্তত্র প্রগ্নাতা গতা ভগবছুপাঁপকা জনা ব্র্ম 
প্রাপ্ন,বন্তি ষতত্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথাচ শ্রুতিঃ,--“তেহর্চিষমতি 

সম্ভবন্তি আর্চষোহ্হরহন আপৃষ্য মাণপক্ষমা পূর্যযম[ণপক্ষাদ্যান্ 

ষণ্মাসাছুদঙঙাদিত্য এতি মাঁসেভ্যো দেবলোকম্” ইতি । ন হি 

সষ্টে মুক্তিভাজাং সম্যগ দর্শননিষ্ঠানাং গতির্ববা কচিদস্তি “নি তশ্ত 
প্রাণ উৎক্রামস্তি” ইতি শ্রুতে: ॥ ২৪ 

অন্থয়ঃ |-_ধৃমঃ (ধৃমাঠিমানিনী দেবতা ) রাত্রিঃ (রাত্র্যভি- 

মাঁনিনী দেবতা ) কৃষ্ণ: ( কষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) দক্ষিণায়নং 

ষণ্মাসাঃ ( দক্ষিণায়নরূপাঃ ষগ্মাপাঃ তদভিমানিনী দেবত। )[তাভিঃ 



৩৩৬ শ্রীমন্তগবদগীতা । 1 ৮ম: অঃ 

শুরুকৃষ্ণে গতী ছোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। 

একর! যাত্যনাবৃতিমন্যয়া বর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ 
দেবতাভিরূপলক্ষিতো৷ যে মার্গঃ ] তত্র (মর্গে) [প্রয়াতং] যোগী 

( কর্মযোগী ) চান্রমসং জ্যোতি: ( তছুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং ) 

প্রাপ্য [ তত্র ইষ্ট্যাপূত্তকর্্াফল ং তৃত্ক! ] নিবর্ততে (পুনরাবর্ততে)/২ঃ 

অনু __ধৃমাতিমানিনী দেবতা, রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, 
কৃষ্ণপক্ষ দেবতা এবং দক্ষিণায়ন ছয় মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা--. 

ইত্যাদি অতিবাহিকী দেবতাঁগণের উপলক্ষিত মার্গে গমন করিতে 
করিতে কর্দমযোগী চন্দ্রমার জ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া 

[ তথায় ইট্ট্যাপূর্ত কন্মের ফল ভোগাস্তে ] পুনরাবন্তিত হন ॥ ২৫ 

স্বামী ।-_-আবৃত্তিমা্গমাহ-ধূম ইতি | ধুমাভিমানিনী 

দেবতা রাত্র্যাধিশবৈশ্চ পূর্ববদেব রাত্রিকষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপ- 
ষণ্ম[ সাভিমানিন্ন্তিন্রে। দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভিদে'বতাভিরূপ- 

লক্ষিতো! যো মাগশ্তত্র প্রয়াতঃ কর্্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তহুপ-" 
লক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্র ষ্ট্যাপুর্তকশ্মফলং তূত্ক। গুনরা- 

বর্তাতি, অন্রাপি শ্রতিঃ:-“তে ধুমমভিসম্ভবস্তি, ধূমাদ্রাত্রিঃ 
রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্যান্ যণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য 

এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ্ চন্দ্রং তে চন্দ্র প্রাপ্য 

অন্নং ভবস্তি” ইত্যাদি । তদেবং নিবৃত্তিকশ্মনহিতোপাসনয়া জ্রম- 

মুক্তিঃ কাম্যকন্্মভিশ্চ দ্বর্গভোগানস্তরমাবৃত্তিঃ নিষিদ্ধকম্মতিস্ত 

নরকভোগানস্তরাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রকন্মণাত্ত জনানাম্ অধ্রেব পুনঃ 
পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫ 

অন্বয়ঃ |__-জগতঃ (জ্ঞানকন্মাধিকারিণো জীবন্ত ) শুরুকৃষে। 

(শুক্লা অর্চিরাদিগতিঃ কৃষ্ণা ধৃূমাদিগতিঃ ) এতে দ্বিবিষে ( গতী 



৮মঃ অঃ] অইইমোহধ্যায়ঃ | না 

।নৈতে স্যতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্থতি কশ্চন। 
তম্মাৎ সর্ব্বেু কালেষু যৌগঘুক্তো ভশার্ভবন ॥ ২৭ 

মাগো) শাশ্বতে (অনাদী ) মতে (সম্মতে)) [ তয়োঃ মধ্যে ] 
একয়। ( শুকুয়৷ গত্য। ) অনাবুত্তিং ( মোক্ষং) যাতি, অন্থয়। (কৃষঃয়া 
গত্য1 ) পুনঃ আবর্ভতে ॥ ২৬ 

অনু __জগতের অর্থাৎজাঁন ও কর্দাধিকারী জীবের শু 

কষ্ণা__এই দ্বিবিধ গতি অনার্দিকাল হইতে চলিয়া আদিতেছে 
তন্মধ্যে প্রথমটিছ্ব।রা অনাবৃত্তি ( মোক) প্রাপ্ত হওয়। যায়, অপরটি 

দ্বারা সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় ॥ ২৬ 
স্বামী ।-_উক্ধে৷ মার্গাবুপসংহরতি--শুক্লেতি। শুক্লার্টি- 

রাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণ! ধূমাদিগতিত্তমোময়ত্বাৎঃ এতে 

গতী মাগে। জানকর্মাধিকারিণে। জগতঃ শাস্বতে অনাদী সম্মতে 

লংসারস্যাঁনাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়! শুরুয়। অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, 

অন্তয়] কৃষ্ণয়। তু গুনরাবর্ততে ॥ ২৬ 

অন্বয়ঃ |---হে পাথ ! এনে (মোক্ষ-সংসার-গ্রাপকৌ) গতী 
( মাগোঁ) জালন্ কশ্চন (কশ্চিদপি ) যোগী ন মুহৃতি। তল্ম/ৎ 
হে অঞ্ুন। [তব ) সর্ধেধু কালেষু যোগবুক্ত:ঃ ভব ॥ ২৭ রর 

অনু ।__হে পার্থ! মোক্ষ ও সংসার-সাধক এই দ্বিবিধ 
মার্গ অবগত হইয়া কোঁন যোগী মোহ প্রাপ্ত হন না; অতএব হে 
অঞ্জন! তুমি সর্বদ] যোগযুক হও ॥ ২৭ 

স্বামী ।-__মার্গজানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি-- 

নৈতে ইতি । এতে স্থতী মাগো? হে পার্থ ! মোক্ষনংসারপ্রাপকো 
জালন্ কশ্চিদপি যোগী ন মৃহাতি স্খবুদ্ধা শ্বর্গাদিফলং ন কাম- 

মতে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ--স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭ 

৯১৫ 
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বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃস্থ চৈব, 

দানেষু যত পুণ্যফলং প্রণিষ্টমৃ। 

অত্যেতি তৎ সর্ববমিদং বিদিত্বা, 

যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাগ্ম্ ॥ ২৮ 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহশ্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং 

ভীম্মপর্ববণি শ্রীমস্তগবদগীতাস্থপনিষৎস্থু ব্র্গবিষ্যায়াং 

যোগশাস্তে শ্ীরুষ্ণাঞজ্জুন-সংবাদে অভ্যাস- 

| যোগে! নাম অইমোহধ্য।য়ঃ ॥ ৮ 

অন্বয়ত 1--বেদেধু যজেষু তপঃস্থ দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং 

[ শান্ত্েযু] প্রদিষ্টম্ (উপদিষ্টম্) ইদম্ ( অষ্টপ্রশ্নীর্থনির্ণয়েনোক্কং 

তত্বং) বিদিত্ব।[ ততশ্চ জ্ঞাপী ভূত্ব। ] যোগী তৎ সর্ধম্ অত্যেতি 

( অতিক্রামতি )[ ততশ্চ ] আত্মং (জগম্মলভূতং) পরম্ (উৎকষ্টং) 

স্থানং (বিষ্চোঃ পরং পদং সোঁক্ষাখ্যম্) উপৈতি (প্রীপ্লোতি) চ ॥২৮ 

অনু |- বেদে যজ্ঞ, তপন্তায় এবং দানে যে পুণ্যফল 

শাস্ত্রে উপদিই হইয়াছে, এই অষ্ট্রশননির্ণয়ে মছুক্ত তত্ব অবগত, 

হইয়া যোগী তৎসমত্তই অতিক্রম করেন, অথাৎ তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
ফোগৈশ্বর্য প্রাপ্ত হন; .অনস্তর জাঁনী হইয়। জগতের মৃলভূত পরম- 
পদ ( বিষুপদ) প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ 

অষ্টম অধাঁয় সমাপ্ত ॥৮ 

স্বামী ।-_-অধ্যায়া ম্টপ্রশ্ন। থনির্যং . সফলমুপসংহরতি-. 
বেদেবিতি। বেদেষু অধ্যয়নাপিভিঃ, যজ্জেমু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, 
তপঃস্থ কায়শোষণা'দভিঃ, দানেষু সৎপাত্রেহপণার্দিভিঃ, যত পুণ্য", 

ফলমুপনিষ্টং শাস্তরেযু তৎসর্ববমত্যেতি, ততোৎপি শ্রেষ্টং যোগৈস্বধ্যং 



মই অঃ] অষ্টমোহ্ধ্যায়ঃ 1 ৬৬৯ 

প্রাপ্পোতি। কিং কৃতা? ইদমষ্টগ্রশ্নীর্ঘনির্ঘেনোজং তত্বং বিদিত্ব। 
ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুতকষ্রম্ আছ্যং জগন্ম,লভূতং স্থানং 

বিষ্টোঃ পরং পদং প্রপ্োতি ॥ ২৮ 

অষ্টমেহষ্টবি শিষ্টে্টসংস্পৃষ্ার্থবিনিণক্ৈ | 

অক্রিষটম্টধাপ্রাঞ্চিঃ স্পটিতোত্রষ্টবআঝনা॥ 

ইতি শ্বামিকৃতটীকায়াম্টমোহ্ধায়ঃ ॥ ৮ 

টিগ্লশী ।-_সমিৎপাণি হইয়া গুরুর নিকট গমন করত: 
বেদ অধ্যয়ন করিলে, শ্রদ্ধান্থলারে সাঙ্গোপাঙ্গ যঙ্জান্ুষ্ঠান করিলে, 

শ্রদ্ধাপূর্ববক মন, বুদ্ধি প্রভৃতি একাগ্র করিয়া তপশ্চর্য্যা করিলে, 

তুলাপুরুষাদিতে দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিলে 

বে সকল পুণ্যফল উপদিষ্ট আছে, পূর্বেবোক্ত অষ্টগ্রশ্ন নিবূপণদ্থার! 

কথিত বিষয় সকল সম্যক্রূপে জানিয়৷ এবং অনুষ্ঠান করিয়া যোগী 
তৎসমস্ত অভিক্রম করিয়া ভগবানের সর্বোত্কষ্ স্থান লাভ করেন। 

এই অধ্যায়ে ধ্যেয়রূপে তৎ্পদার্থ নিরূপিত হইল ॥ ২৮ 

ইতি অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮ 
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শ্রীভগবানুবাঁচ-_ 

ইদস্ত তে গুহৃতমং প্রবক্ষ্যাম্যনমূরবে | 
জ্ঞানং বিজ্ঞীনসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্য সেহশুভাৎ ॥১ 

অন্বয়ঃ।___ভ্রীতগবান্ উবাচ--ইদং গুহৃতমম্ (অতিরহস্তং) 
বিজ্ঞানসহিতং ( বিজ্ঞানম উপাঁসনং তৎসহিতং ) জ্ঞানম্ (ঈশ্বর- 
বিষয়মূ) অনন্থযবে ( দোষদৃষ্টিরহিতায় ) তে (তুভ্যং ) প্রবক্ষ্যামি 
( কথয়িষ্যামি) যূৎ জ্ঞাত্বা অশ্ুভাৎ (সংসারবন্ধাৎ) মোক্ষ্যসে 
(মুক্তো ভবিষ্যসি )॥ ১ 

অনু -_শ্ীভগবান্ কহিলেন--তুমি অঙয়াবিহীন; এজন 
এই অতিরহস্ত উপাসনা সহিত পরমাত্মজ্ঞান তোমায় কহিতেছি; 
যাহ] জ্ঞত হইলে সংসাঁর-বদ্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১ 

স্বামী |--পরেশ: প্রাপাতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্ইমে। 

নবমে তু তদৈশ্বধ্যমত্যাশ্রয্যং প্রপধ্যতে ॥ এবং তাবৎ নপ্তমাষ- 
ময়োঃ শ্ববীয়পরমেশ্বরতত্বং ভক্ত্যিব সলভং, নান্যথেত্যুক্ত মিদানী- 

মচিস্ত্যং স্বকীয়মৈঙ্বর্যযং ভক্কেম্চাণাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চরিষ্যন্ 

শ্রীভগবাজবাচ-_ইদন্তিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞান- 
মুপাননং তৎসহিতং জ্ঞানমীস্বরব্ষয়মিদং ভূ তেহনসথয়বে পুনঃ পুনঃ 
স্বমাহাআযমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দেযদৃষ্টিরহি- 
তায় তে তৃভাং বক্ষ্যামি। তুশবে! বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ--গুহাতম-( 

মিত্যাদিনা। গুস্বং ধর্শজ্ঞ।নং ততে৷ দেহাদিব্যতিরিক্কাতুজ্ঞানং 
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গুঙ্াতরং$ ততোঁৎপি পরমাত্মজ্ঞানমতিরহস্থত্বাদূগুহতমং যজ. 
জ্ঞাত্বাহশুভাৎ সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যসে সগ্ধ এব মুক্তো ভবিষ্যলি ॥ ১ 

টিপ্লনী ।-_ পূর্বাধ্যায়ে মন্তকন্থ নাড়ীদ্ার। হৃদয়,ক্, ভ্রমধ্য- 
প্রদেশে প্রাণধারণা করিয়া োগানুষ্ঠানপূর্ববক সমস্ত ইন্দ্রিযঘার 

সংযত করিয়া স্বেচ্ছায় যাহার প্র।ণ বহির্গত হয়, তাহার! অচ্চিরাদি 

পথে ব্রদ্মলোক গমন করিয়া সম্যক্জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কল্লান্তে 

্রহ্প্রাপ্তিরূপ ক্রমমুক্তি লাভ করে, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
তৎপর “এইরূপেই মুক্তি হয়, অন্য প্রকারে নহে” এই আশঙ্কা করিয়া 
“অনন্তচেতাঃ সততং” (৮ম ১৪শ) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন 

যে, ভগবত্তত্বজ্ঞান জন্মিলে সাক্ষাংই মোক প্রাপ্তি হয়। ভগবত্বত্ব- 

বিজ্ঞানের প্রতি আবার অনন্তভক্তিই যে কারণ, তাহা "পুরুষ স 

পরঃ পার্থ” (৮ম ২২শ) ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন। ইদানীং 
পূর্বোক্ত যোগধারণাপূর্ববক প্র।ণত্যাগ এবং অচ্চিরাদি পথে গমন 

কাঁলবিলম্বসহ ও ক্লেশকর বলিয়া তদ্যতিরেকেও সাক্ষাৎ মোক্ষ 

যাহাতে হইতে পারে, তজ্জন্ত ভগবস্তুক্তি ও তন্তক্তের বিশেষ বোঁধের 

জন্য নবম অধ্যায় আরন্ধ হইতেছে । অষ্টম অধ্যায়ে ধোয় ব্রদ্মের 

স্বরূপ নির্দেশ করিয়া ধ্যাননিষ্ঠের গতি বলা হইয়াছে নবমে 

জ্ঞেয় ব্রঙ্ধ নিকপণদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠের গতি বলা হইতেছে-- 
পূর্বেব বহুবাঁর বলিয়াছি, পরে বলা হইবে এবং ইদানীংও তোমাকে 

আমি বলিতেছি যে, এই ব্রঙ্গবিষয়ক জ্ঞান জানিতে পাঁরিলে তুমি 
সংসার হইতে মুক্তিলাঁভ করিতে পাঁরিবে । ইহা অতিশয় গোপনীয়, 
কারণ ইহাতে ব্রদ্ান্ছভব হইয়া থাকে; তথাশি আঁমি তোমাকে 

ইহা বলিতেছি, কারণ তুমি অনুয়াশূন্য, অতএব শিষ্যের 
উপযুক্ত ॥ ১ 



৩৪২ শ্রীমন্তগবদগীতা|। [ নমঃ অঃ 

'রাঁজবিদ্যা রাঁজগুহাং পবিভ্রমিদমুস্তমঘ্ । 
প্রত্যক্ষাবগমং ধন্ম্যং স্বন্থুখং কর্ত মব্যয়মূ ॥ 

অন্বঃ |-__ইদং (জাঁনং) রাঁজবিদ্যা (বিদ্যানাং রাজ) 
রাজগুহাং ( গুহানাঁঞ্চ রাঁজ1)[ বিদ্যা গোঁপ্যেযু চ অতিরহস্তাং 

শ্রেষ্টমিত্যর্থঃ] উত্তনং পকিভ্রম্ ( অতাস্তপাৰনং ) [ জ্ঞানিনাং ] 
প্রত্যক্ষাবগমং (দুষ্টফলং ) ধর্ম্যং ( ধর্মাদননেভহ ) কর্তং সুস্ুখং 

(হৃখেন কর্ভ,ং শক্যমূ) অবায়ঞ্চ ॥ ২ 

অনু |__ এগ জ্ঞান রাজবিদ্াা অর্থাৎ বিদ্যাঁসমৃষ্কের রাঁজ! 

এবং বাঁজগুহা অর্থাৎ গোপনীয় বিদ্যার মধ্যে গোপনীয়তম ; পরম 

পবিত্র, প্রত্যক্ষকল প্র, ধশ্ব”জত, স্থখ,ম্পাগ্য ও অব্যয় ॥ ২ 

স্বামী 1-কিঞ্চ বাজবিদ্বেঠি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা 
বিগ্ভানাং রাঁজা, গুহানাঞ্চ রাজ! রা্গুহ্থং বিগ্ান্ন গোপ্যেষু 

চাতিরহস্যং জেষ্টমিত্যথঃ | রাজনস্তাদিত্বাছিণসঞ্জনস্তাঁপি পরত্থম্। 

রাঁজ্ঞাং (বগ। রাঁজ্ঞাং গুহ্মিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যস্তপাবনং 

জাতি-1ং প্রত্াক্ষানগমঞ্চ প্রত্যন্গহ স্পষ্টোিবগমো বোধে হস্ত 
তৎপ্রত্রাক্ষাবগমং দৃষ্টকলম্ ইত্যর্থঃ, ধন্ধ্যং ধর্দাদনপেতং বেদোদ্ত- 
সর্বধর্মকনত্বাৎ। কত্তঞ্চ ন্ু্থখং স্ুষেন কন্তুং শক্যমিত্যর্থঃ 

অব্যয়ঞ্ক্ষ,কলতাঁৎ ॥ ২ 

টিপ্লুনী |-_ঈদৃশ জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবিশেষ উৎপাদনের 
জন্য পুনর্্বংর তাহার প্রশংলা করিতেছেন।--এই জ্ঞান সমস্ত 

অবিষ্ভার নাশক বলিয়৷ বিদ্যার রাঙ্গা স্বরূপ এবং গোপনীয় 

ষাঁবতীয় বিষয়ের মধ্যে ইহাই অত্যন্ত গোপনীয়, যে হেতু 

অনেক জন্মের অনুষ্ঠিত স্থুকৃতিবশেই ইহা পাওয়! যাক্ধ বলিয়া 
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 অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধন্মস্যাদ্য পরস্তপ। 
 অপ্রাপ্য মাং নিবর্তান্তে স্ৃত্যুলংসারবর্ত্পনি ॥ ৩ 

বছুলোকেরই অজ্ঞত। ইহা অত্যন্ত পবিত্র; কারণ প্রায়শ্চিত্তা- 

দিতে কোন এধটী পাপই নিবৃত্ত হয় এবং নিবৃত্ত হইয়া! সেই পাঁপ 
কারণে সুক্ষ অবস্থায় থাকিয়া যায়, সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় না) যে 
হেতু সেই পাপের পুনরায় বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, কিন্ত এই জ্ঞান 

সহত্্র সহস্র জন্মসঞ্চিত স্ুল স্থক্ষরূপে অবস্থিত যাবতীয় পাস্রে এবং 

তাহার কারণ অবিগ্ঠার সছ্ই উচ্ছেদ সাঁণন করিয়। থাকে ; অতএব 

জতিশয় পশিত্র। ইহার স্বরূপ ও ফল এতছুভয়ই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, 
এজন্য অতান্তরয় ধ্র্মাদির ন্যায় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই) যেহেতু 
ধর্ম ও অশীন্ট্রিয় এবং তৎফলও অতীন্দরিয়, কিন্তু এই জ্ঞান গ্রত্য- 

ক্ষান্গভবসিদ্ধ, ইহার ফলও প্রত্ক্ষতঃ প্রাপ্ত হওয়া ধযয়। ইহা 

অনেক জন্মনঞ্চিত ধর্মের ফল হইলেও কষ্টসাধ্য নহে; আর 
অনায়াস-সাধয বলিয়া লঘু ফল নহে, যেহেতু এই জ্ঞ।ন অব্যয় অর্থাৎ 
ইহার ফল অবিনাশী, অন্থান্ত য:বতীয় কর্শের ফলই বিনাশশ্বুল। 

এই সমস্ত কারণে এই জ্ঞান সব্দোৎকষ্ট ॥ ২ 
অন্বয়ঃ |-_হে পরন্তপ ! অন্য ধর্শশ্য অশ্রদ্ধধানাঃ (আত্তি" 

ক্যেন অস্থী কুরবস্তঃ ) পুরুষাঃ মাম্ অপ্রাপ্য মৃত্যুনংসা রবর্্নি (মৃত্যু- 

সংসারপথে ) নিবর্তৃন্তে ( পরিভ্রমন্তি )॥ ৩ 

অনু ।--হে পরস্তপ! যাহারা এই বর্খে অশ্রদ্ধা করে, 

তাহার। মামায় না পাইয়! ম্ৃত্যুমর সংসাঁর-পথে পরিভ্রমণ করে ॥ ৩ 
স্বামী |__নদ্বেবমপ্যতিন্ুকরত্বেন কে নাম সংসারিণঃ 

ন্যত্তআাহ__অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্স ভক্তিণহিতজ্ঞানজ্ক্ষণন্য 
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ময়] ততমিদং সর্ধবং জগদব্যক্তমুর্তিনা । 

মৎস্থানি সর্ববভূতানি ন চাঁহং তেঘবসন্থিতঃ ॥৪ 
ধর্মস্তেতি কর্ম্দণি ষঠী। ইমং ধর্মম্রদ্ঘধানাং আন্তিকো নান্থী কুর্ববস্তঃ 

উপায়াস্তটৈঃ মৎ্গ্রাপ্তয়ে রুতপ্রযত্বা অপি মামপ্রাঁপ্য মৃতু।যুক্তে 
মংসারবত্মবনি নিবর্তস্তে মৃত্যুব্যাঞ্চে সংসারমার্গে পরিভ্রমস্তীত্যর্থঃ ॥৩ 

অন্থয়ঃ |-_-অব্যক্তমৃত্তিন! ( অতীন্দিয়ন্বরূ'পণ ) ময় ইদং 
সর্ববং জগৎ ততং (ব্যাপ্তং) সর্বভূতানি ( চরাঁচরাণি ) মৎস্থাঁনি 
( ময়ি স্থিত।নি ) অহ্ং চ তেষু ( ভূতেযু) ন অবস্থিতঃ ॥ ৪ 

অনু ।-_-আমি অতীব্দিয়-স্বরূপে এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়। 
অবস্থিত আছি; চরাচর ভূতগণ আমযাতেই অবস্থিত আছে; 

কিন্তু আমি [ আকাঁশবৎ অসঙ্গ বলিয়া] তৎদযূহে অবস্থিত 
নাহ ॥ ৪ ১১১১১ 

স্বামী |--তদেবং বক্তব্যতয়! প্রস্বতস্য জ্ঞানস্ত স্ততা। 
শ্রোত'বরমভিমুখী ত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি ময়েতি_ছ্যাভ্যাম্? 
অব্যক্তা 'অতীন্দরিয়া মৃত্তিঃ স্বরূপং যন্য 'তাঁদৃশেন ময়া কারখভূতেন 

সর্বমিদং জগং ততং ব্যাপ্তং “তত হৃষ্টা তদে বান্ধ প্রাবিশং” ইত্যাদি 
শ্রুতেঃ,অত এব কাঁরণভূতে মঘ়ি তিষ্টতাতি মৎস্থ!ণি সর্ধব।শি ভূতাঁনি 

চরাঁচরাণি, এবমপি ঘটাদিমু স্বকার্য্যযু মুদ্তিকেব তেষু ভূতেষু 
নাহম্বস্থিত,আকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ 

টিপ্পনী |-__ পূর্ব প্রতিশ্রুত ব্যক্তব্য জ্ঞানের বিধিমুখে ও 
নিষেধমুখে প্রশংনা করিয়া অঙ্ধুনকে ত্িষয়ে একাগ্র করত ভগবান্ 

পুনর্বার বলিতেছেন-- 

যেমন রজ্ছঙ্ছানদ্ধারা তদজ্ঞানকল্পিত সর্পধ'রণ| পরিব্যাঁ থাকে, 

সেইন্ধপ এই জগৎ অর্থাৎ মস্ত ভূতভৌতিক এবং তৎকারণর্প 
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ন চ মৎস্থানি ভূভানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমূ। 
ভূততূন্ন চ ভূতস্ছে। মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ 

সমস্ত দৃশ্য পদার্থ মদজ্ঞানকল্পিত হইয়া আমার পরমার্থসত্তাবশতঃ 

সতরূপে এবং ম্ফুরণ রূপে আম। দ্বারাই পরিব্যাপ্ত | যদি বল “তুমি 

পরিচ্ছিন্ন অতএব তোথ। দ্বারা এই জগৎ পরিব্য।প্ত কিরূপে হইল 
এবং প্রত্যক্ষেও তাহ! দেখিতেছি না*তদুত্তরে বলিতেছেন ।--ইঞ্জি- 

য়ের অগোচর, হ্বপ্রকাশ, সঘানন্দমৃত্তিদ্বারা আমি এই জগৎ ব্যাপ্ত 
করিয়৷ আছি, এই দৃশ্যমান দেহদ্বারা নহে। এইজন্তই ভূতসমূহ 
মরে স্কৃরিত হইতেছে, বস্ততঃ কল্পিত ভূতসমূহে আমি অবস্থিত 

নহি; কারণ কলিত ও অকল্লিত বস্তদ্বযর একত্র থাকিতে 
পারে না॥ ৪ 

অন্বয়ঃ।--ভৃতানি | মম অসঙ্গত্বাং ] ন চ মংস্থ।/নি (ময়ি 
স্থিতানি ); মে (মম) এশ্বরম্ (অপাখারণং) ষোগং (যুকিং) 

পশ্ত, মম আত্মা ভূততৃৎ ( ভৃতধারকঃ) ভূতভাঁবন: ( ভূতপাপণকঃ) 
[ অপি ]তভৃতস্থং ন[ ভবতি ]॥ ৫ 0. 

অনু ।--তৃতগণ [আমি নিঃসঙ্গ বলিয়া ] আমাতে অবাঁস্থিত 

নহে) আমার এশ্বরিক অসাধারণ যোগ ( অঘটন-ঘটনাচাতুষধ্য ) 
অবলোকন কর; আমার আত্মা ভূতপকল ধারণ করিয়া আছে, 

ভূতগণকে পোষণও করিতেছে,-বিস্ত ভূতগণে অবস্থিত নহে ॥ ৫ 

স্বামী ।_-কিঞ্চন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি 
অসঙ্গত্বাদেব মম, নম তি ব্যাপকত্বমাশ্রঃত্ব্চ পূর্কেজং বিরুদ্ধ- 
মিত্যাশঙ্ষ্য(হ-পশ্যেতি। এশ্বরমস:ধ।রণং ষোগং যুক্তিম্ অঘটন- 
ঘটনাচাতুধ্যনিদং পশ্ঠ মদীয়যোগম।য়াবৈ ভবন্ঠাবিত্যত্বন্ম কিঞ্চিৎ 
বিরুদ্ধ মত্যর্থঃ। অন্তদপ্যাশ্চর্ধযং পশ্ঠেত্যাহ-ভূতেতি। ভূতানি 
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যথাকাশস্থিতো। নিত্যং*বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্। 

তথা সর্ববাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ 

বিভপ্তি ধারঃশীতি ভূতভূৎ, ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ত্ৃত- 
ভাঁবন: এবজৃ:তাইপি মমাত্মা পর" স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। 

 অয়ং ভাবঃযথ। জীবো দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চাহস্কারেণ তৎসংঙ্গিই- 

সিষ্টতি, এধমহং ভূতানি ধারয়ন্ গাগায়াগি ন তেষু তিষ্ঠ।মি 

নিরহঙ্ক(রত্বাদিতি ॥ ৫ 

টিপ্পী।-_হে অর্জুন! সুরধ্যদেব আকাশে থাকিলেও যেমন 
“জলের মধ্যে হ্য/শ এই প্রতীতিদ্বারা সুধ্যের জলবৃত্তিত্ব কল্পিত 

হয়। বগ্তত: আাহাঁতে জলবৃত্তিত্ব থাকে না, দেইরূুপ এই জগং 

আমাতে কল্পত হইলেও বস্তবহঃ আমাতে তাহার! বর্তমান নহে। 

তুমি প্রকৃত মনগুষ্যবুদ্ধি পরিত্য।গ করিয়া আমার অধ্টনঘটনপটু 

পখরিক গ্রগাব অবলোকন করিলে ইহার য.থাথ্য অনুভব করিতে 

পাঁরবে। আঁমি যাব শীয় কাধ্যের ভর” পোষণ ও উৎপাদন 

করিলেও বস্ক হঃ ভূতসম্বপ্ধী পহি$ যে হেতু আমি সচ্চিদানন্দঘন, 

অদ্থিভীয় ও সঙ্গরাহত ॥ ৫ | 

অন্বয়ঃ 1--বাফুং নিত্যং ( সদা) সর্ধত্রগঃ [ অপি] মহান্ 

[ অপি] যথা শাঁকাশস্থিত: [ তথ।পি আকাশেন ন সংঙ্গিষ্য ত ] 

তথ] সর্ববাণি ভূতানি (স্থাবরজঙ্গমানি) মত্স্থানি ( মক্ি স্থিহানি) 

ইতি উপধারয় (জাশীহি )॥ ৬ 

অনু |-_যেমন বায়ু সর্বদা সর্বত্রগামী এবং মঠান্ও বটে 
কিন্তু তাহা যেমন আকাশে অবস্থিত [ তথাপি আকাশের সহিত 
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:সর্ববভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ । 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তাঁনি কল্পদৌ বিস্জাম্যহম্ * ৭ 

সংঙ্লিষ্ট নহে ] সেইরূপ নিখিল ভূতগণ আমাতে অবস্থিত 
ইহা জানিযব।৬ 

স্বামী -_সসং্গিইয়োরপ্যাপারাধেযভ।বং দৃ্টাস্তেনাহ -- 

*যথেতি । অবকাঁশং বিনা অবস্থানান্থুপপত্তেনি 'যদকাশস্থিতে বাঁযু 
সর্বত্রগোহপি মহানপি নাকাঁশেন সংক্সিষ্যতে নিরবয়বন্েন সংঙ্েষা- 

যোগাৎ, তথ সর্ধ।ণি ভূতা।নি ময় 'স্থৃাঁনি জানীহি ॥ ৬ 

অন্থয়ঃ |__হে কৌন্তেয়! বল্পপয়ে ( প্রলয় কালে ) সর্বব- 

ভূতানি মামিকাঁং ( মদীয়াং ) প্রকৃতি যন্তি ( ভিগুাত্মিকায়াং 

মায়ায়াং লীয়ন্তে ); পুনঃ কল্প শৌ ( হুষ্টিকালে) অহং তানি 

বিশ্জামি (উতৎপাদয়'মি )॥ ৭ 

অনু ।-_তে কুশ্তীনন্দন ! প্রল্র়কালে সমুদয় ভূঙগণ আমার 

জিগুণমযী। মায়'তে লীন হয়? সু্টিকালে আমি পুনরায় তাহাদিগকে 

স্থাষ্ট করিয়। থাকি ॥ ৭ 

স্বামী ।-_-তদে:মন্জস্যৈৰর যোগমায়য়া ছিতিহেতু রমুজং 

তদৈব স্ট্টি শ্ললয়ত তুতঞাহ--স ব্বতি। বল্লক্ষয়ে প্রলয়কাঁলে সব্বাণি 
ভূতানি *দীয়াং প্রকৃঠিং যান্তি, ভিগুণাত্কায়াং মাযায়াং লীয়ন্তে 
পুন, বল্লাণো হট্টিকালে তানি বিজ্ঞজ।মি বিশেষণ স্থজ।মি ॥ ৭ 

টিপ্পণী | উতৎপাত্তকাংল ও স্কণচকালে কল্পত প্রপঞ্চের 

সচিত অসঙ্গ আত্মার সম্বদ্ধাভাব বঝালণ প্রলঃ্কালেও অসঙ্গত! 

নির্দে। করি ত,ছন ।--- 

স"স্ত গ্রাণিবুন্দ গ্রলয়কালে অ'মার শক্তিরূপে কাল্পত ম্বকারণ, 
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প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্যজামি পুনঃ পুনঃ 

ভূতগ্রামমিমং কৃৎন্মমবশং প্রকৃতের্বশৎ ॥ ৮ 

ত্রিগুণত্রিক! প্রকৃতিতে স্ুক্ম্রূপে লীন হয়। পুনর্বার হষ্টি- 

সময়ে প্রক'ততে একতা প্রপ্ত সেই সমস্ত ভূঙগণকে চর্ববজঞ সর্বব- 

শক্তি ঈশ্বর আমিই খিভাগদ্ধার] প্রকাশ কারণ থাকি ॥৭ 

অন্বয়ঃ __ম্বাং (স্বাধীনাং ) প্রকৃতিম্ অবষ্টড্য (অধিষ্ঠায়) 

ইমং কৎজং (সমস্তম্) অধশং (কর্মাদিপরবশং ভূতগ্রামং (ভূতসমূং) 

প্রকৃতের্বশাৎ (প্রাচীনকর্্মনি মত্ত তত্তৎ-ন্বভ।ববশাঁৎ) পুনঃ পুনঃ 

বিশ্যজামি ॥ ৮ 

অনু ।__আমি স্বীয় মায়ায় অধিষ্ঠান করিয়া জন্মান্তরীণ 

কর্মজন্ত ত্বভববশে এই স্মুদয় বর্ম দি পরতন্ত্র ভূতশ্নমূহকে 

বারংবার সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৮ | 

স্বামী ।-__নম্বপঙ্গো নির্বিবকাঁরশ্চ ত্বং কথং সক্তপীত্যপে- 

ক্ষায়ামাহ-- প্ররুতিমিত্যাদি দ্য ভ্যাম্। স্বাং স্বাধীনাং প্রক্কৃতিমবষ্টভ্য 
অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তৎ চতুবিধমিমধ সর্বভৃত গ্রামং 

রুদ্দাদিপরবশং পুনঃপুনধিবিধং স্জাঁমি বিশেষেণ স্জামীতি বা। 
কথম্? প্রর্কতের্বশাৎ প্রাচীন্কর্মনিমিত্ব-তত্তৎঘ্ব ভাঁববলাৎ ॥৮ 

টিগ্পনী | _প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবানের এই স্থষ্ট 

কি জন্য? তীহার নিজের জন্ত হইতে পারে না; কেননা, সর্বব- 

সাঙ্ধীভৃত চৈতন্মাত্র ভগবানের ভোতৃত্ব থাকিতে পাঁরে নাঃ 

থাকিলেও তাহাতে সংসারিত্ব প্রসক্ত হইয়! ঈশ্বরত্তের ব্যাঘাত জন্মে) 

অপর কোনও ভোক1 নাই, যাহার জন্য এই হাটি হইতে পারে, 

কারণ ঈশ্বরই সব্ধত্র জীবরূপে অবস্থিত! মোক্ষের জন্তও টি 
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'ন চমাং তানি কন্মীণি নিবপন্তি ধনগীয়। 
উদ্বাসীনবদাসীদমপক্তং তেষু কর্ম ॥ ৯ 

হইতে পাসে না; কেনন|, বন্ধের অভাববশতঃ কাহার মুক্তি হইবে? 
অপিচ সংসার মোক্ষের বিরোধী । এই মমস্ত অন্থপ”ত্তি আশঙ্কা 
করিয়। স্থষ্তির মায়াময়ত্ব এবং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব বক্ষ্যমাণ 

ক্লোকত্রয়ে প্রতিপাদন করিতেছেন ।--মায়াখ্য অনির্বচনীয় 

প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহার বশে আবিষ্যা, অস্মিতা, রাগ, ছ্েষ, 

অভিনিবেশরূপ রলেশের কারণ আবরণ-বিক্ষেপাত্মক শক্তিগ্রভ।বে 

উৎ্পছ্যমান এই জগৎকে আমি মায়াবীর ন্যায় কল্পনামাত্রেই পুনঃ 

পুণঃ জন করি ॥৮ 
অন্থয়ঃ __হে ধন্প্রয়! তানি (বিশ্বসথষ্ট্যা্দীনি ) কর্্মাণি 

তেষু কর্ন্থ অপক্তম্ (অনাসক্তম্) উদদাসীর্নং আসীনম্ (অবস্থিতং) 

মাংন নিবরস্তি( মম কর্ম্মবন্ধং নোতপাদয়ন্তি) ॥ ৯ 

অনু ।__হে ধনঞ্চম় ! সেই সকল বিশ্বস্টি প্রভৃতি কর্শসমূহ 
তত্বৎকর্মে অনাসক্ত এবং উদাশীনের ন্তায় অবস্থিত আমাকে 

আঁবহ্ছ করিতে পারে না ॥ ৯ + 

স্বামী |-__নম্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ববতত্তব জীব- 
বন্দ্বঃ কথং ন স্যাদিত্যত আহ--ন চ মামিতি। তানি বিশবষ্ট্যা- 

দীনি কশ্মাণি মাং ন নিবরস্তি। কণ্মাসক্তিহি বন্ধহেতুঃ সা 
চাপ্তকামত্ান্মম নান্তি, অতস্তানি উদীলীনবদ্ঘর্তমানস্য মে বন্ধনং 

নোৎপাঁদয়ন্তি। উদ্দাসীনত্তবে কর্তৃত্বান্ুপপত্তেঃ কতৃতত্বে চোধাঁণীন- 

্বাঙ্ছপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিত মিতুয্যক্তম্ ॥ ৯ 

টিপ্লণী |-_যেমন স্বপ্তষ্টর দ্বপ্নবিষয়ক কোন বস্ত্র সহিত | 
পরমার্থতঃ কোন সম্পর্ক থাকে না, মায়াবীরও যেমন মায়াকল্পলিত: 



৩৫৭ শ্রমন্তগবদ্গীতা। [ ৯মঃ অঃ 

'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ধিপরিবর্ততে ॥ ১০ 

সেই সেই বস্ত্র সহিত €চানই সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ মৎকৃত সৃষ্টি- 
স্থিতি-লয়রূপ কাধ্য গাত' খানা.ক আবদ্ধ করিতে পারে ন। অর্থাৎ 

। অন্ধগ্রহ অথব। নিগ্রহদ্ধারা হুক তশ্হুক্কতের ভাগী করিতে সমর্থ হয় 

না। যেমন মা ব্যক্তি বিবাদকারী উভয়.পক্ষেরই জয়পরাজয়ে 

অসংহষ্ট থাকায় তন-্গবন্ধন স্ুখ-ছুঃখের অংশী হন না, আমিও 
সেইক্ধপ মতকৃত কন্মের হুথ-ছুঃখের ভ্ভাগী না হইয়া উদ্রাপীনের 
স্থায় অবস্থান করি ॥ ৯ 

অন্বয়ঃ 1-_-অধ্যক্ষেণ ( অ ধষ্টীত্র। ) ময়া (নিমিত্তভূতেন) 

প্রকৃতিঃ সচরাচরং [বিশ্ব] স্ুয়তে (জনয়ত); হে কৌন্তেয়! 

অনেন হেতুন! ইদং জগৎ বিশরিধর্ততে ( পুনঃ পুনঃ জায়তে )॥১০ 

অনু ।--আমার অধিষ্ঠান বশত; প্রক্কাত ১চরাঁচর বিশ্ব স্থি 
করিতেছে; এই হেতু জগত পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে ॥ ১০ 

স্বামী | তদেবেপপাদয়তি-ময়েতি। ময় অধ্যক্ষেণ 
অধিষ্ঠ।ত্রা নদিত্বভৃতেন প্রক্তি সচগাচরং বিশ্বং স্ুয়তে জনয়তি, 
অনেন মদধষ্ঠাানন ঠেতুন। ইদং জগছ্ি রিবর্ভতে পুনঃ পুন- 

। জরদাকতে সম্িধমাত্রেণা ধিষ্ট।তৃত্ব।ৎ ব্তৃংমুশাশীনতঞ্চবিরুদ্ধমিতি 
ভাবঃ ॥ ১০ 

টিপ্রনী |-_আমি ভূহসমূহ হষ্টি করি অথচ উদ্ামীন ভঃবে 
অবস্থান করি, এই বাক্যের বরে।ধ পরিহারের জন্য পুণব্বার 

জগতের মায়ামদত্ব প্রকাশ করিতেছেন আমি দৃশিদাত্রন্বরূপ 
অথাৎ কেদল জ্ঞানম্বরূপ এবং বিকারহীন, অতএব আমার বস্ত্বতঃ 

স্্টিকাধ্য অসম্ভব, তবে আমার অধ্যঞ্গতায় অর্থাৎ নিয়ন্ত স্বে 



৯মঃ অঃ] নবমোহ্ধ্যায়ঃ। ৩৫১ 

অবঙ্গানন্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতমূ । 
পরং ভাবমজানস্তো মম ভূতমভেম্বরম্ ॥ ১১ 

মোঘাশ! মোঁঘকর্মাণে। মোঘজ্ঞান। বিচেতসঃ। 

রাক্ষণীমান্্র:ঞৈব প্রকুতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ 

নিয়তা প্রকুতি!সচরাচর জগত সৃষ্টি করে, হে কৌন্তেয়! এই জগৎ 

অনবরত জন্ম-বিনাঁশাদি বিকার প্রাপ্ত হয়ত তএব আমার নিয়ন ত্- 

রূপ ব্য।পার আছে বলিয়। আমি স্ষ্টি করি, এই কথ! বলিয়াছি 

এবং তাদৃশ হৃষ্টিক্তৃহ্ব থাকিলেও কুর্ষের ন্যায় সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব না 
থাকায় আমি উন্বাপীনের ন্যায় অবস্থান করি, এই উক্তিও বিরুদ্ধ 

হইল না | ১০ 

অন্বয়ঃ ।---মম ভূমহেশ্বরং ( ভূতাঁনাং মহান্তম ঈশ্বরং ) 
পরং ভাঁবং (তত্বমূ) অজানস্তঃ মৃঢাঃ (মূর্খাঃ ) মখনুষীং তল্গমূ 

আশ্রিতং মাম অবজ:নত্তি' অবনন্ুস্তে)॥ ১১ 

অনু |__-মাম র *র্বভূ হমহেগর পরম তত্ব অবগত হইতে 
না পারিয়। মুুগণ আমাকে নরদেবধারী বলিয়। অবজ্ঞা করে ॥৪১১ 

স্বামী |- নম্বেবস্তুতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাপ্রি- 
যস্তে, তত্রাহ-অবজাপতীতি দ্বাভ্যাম। সর্বভূতমহেশ্বররূপং 
মদীয়ং পরং ভাবং তত্বমজানস্তো মুড়া মূর্খা মামবজানস্তি মমব- 

মন্তাস্তে, অবজ্ঞানহেতুঃ শ্রদ্ধসত্বময়ীমূপি তসুং ভ.ক্তচ্ছাবশ।ন্মন্ষ্য।- 

কারমাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১ 

অন্ুয়ঃ ।--[ কিঞ্চ ] মোঘাশা; (বিফ ”শ!ঃ) মৌঘকন্মাণঃ 

( মদ্বিমুখত্বাৎ মোঘানি নিক্ষলানি কর্্ম।ণি যেষাং তাদৃশঃ) 

মোঘজ্ঞানা: ( মোঘং নানাকুতর্ক[শ্রতং শান্ত্রজ্ঞানং যেধাং তাদশাঃ) 



। 

৩৫২ শ্ীমন্তগবদ্গীতা। [৯মঃ অঃ 

মহাত্বানস্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ 
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ 

[ অত এব] বিচেতসঃ (বিক্ষিগুচিত্তাঃ) [ তে] মোহিনীং (বুদ্ধি- 

ব্রংশকরীং) রাক্ষসীম্ আন্মরীঞ্চ প্রক্কৃতিং (ম্বতাবং) শ্রিতাঃ 
( আশ্রিতাঃ বস্তি) ॥ ১২ 

অনু ।-_-উহারা [ অস্ত দেবতা শীস্্র ফল দান করেন 

এই ভাবিয়া আমার আরাঁধন। ত্যাগ করায় ] বিফল আশাবিশিষ্ট 
নিক্ষলকম্মা ও বিফলজ্ঞানযুস্ত; ন্ুুতরাং বিক্ষিপ্তচিত্ত হওয়ায় 

বুদ্ধিত্রংশকরী রাঁক্ষণী ও আন্মরী প্রকৃতি অবলম্বন করিয়] থাঁকে ॥১২ 
স্বামী ।-_কিঞ্চ মোঘাশ! ইতি। মত্বোহন্যর্দেবতান্তরং 

ক্ষিপ্রং ফলং দান্ততীত্যেবস্তৃতা মোঘা নিক্ষলৈবাঁশা যেষাং তে, 

অত এব মদিমুখত্বান্মোঘানি নিক্ষলাণি কর্মাণি যেষাং তে,মোঘমেব 

নানাকুতকাশ্রিতং শান্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অত এব বিচেতসে! 

বিক্ষিপ্ুচিত্ত।: 3 সর্বত্র হেতুঃ রাক্ষমীং তামসীং হিংপাদদিপ্রচুরা'ম্ 
আস্ুুরীধ্ রাজনীং কাঁমদর্পাদিবহুলাং মেহিনীং বুদ্ধিত্রংশকরীং 
গ্রকৃতিং ম্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্থে! মামবজানস্তীতি 
পূর্বেবণান্বয়ঃ ॥ ১২ 

অন্বয়ঃ ।-__হে পার্থ! তু পেরস্ত) মহাত্মানঃ (কামাঁদানভি- 

ভূতাঃ ) | সাধবঃ | দৈবীং গ্রকৃতিং (ন্বভাবম্) আশ্রিতাঃ 

[ অত এব] অনন্তমনস: ( একাগরচিতাঃ) [ সন্তঃ] ভূভাদিং 

(জগৎ্কারণম্ ) অব্যয়ং জ্ঞাত্বা মং ভজস্তি॥ ১.০ 

অনু ।--হে পার্থ! পরস্ত কামাদিতে অনভিভূতচিত্ত মহা- 

আর দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আমাকে সর্বভূতের' কাঁরণ- 

স্বরূপ এবং অব্যয়রূপে একা গ্রচিত্তে আরাধন। করেন ॥ ১৩ 



এঙ্গং অঃ ] নবমোহধ্যায়ং | ৩৫৩ 

ততং কীর্তয়ন্তো মাং বতত্তশ্চ দৃঢব্রতাঃ | 

নমস্থন্ত্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যঘুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ 

স্বামী ।--কে তহি ত্বামারাধয়ন্তীত্যত আহ--মহাত্মান 

ইতি। মহাঁত্মানঃ কামাগ্ঘনভিভূতচিত্বাঃ অত এব “অভগুং সত্ব 

সংগুদ্ধি*রিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ 

অত এৰ মদ্যতিরেকেণ নাস্ত্ন্তন্মিক্সনে! যেষাং তে তু ভূতািং 

জগৎকারণম্ অব্যয় নিত্যঞ্চ মাং ভ্ঞাত্বা। ভজন্তি ॥ ১৩ 

টিপ্ননী ।- তগবদিমুখ ব্যক্তিগণের ফলাভিলাষ ও ততপ্রযুক্ত 

নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যকর্াুষ্ঠান, ততপ্রযুক্ত শান্তরজ্ঞান সমস্তই ব্যর্থ, 

অতএব তাহারা পাঁরলৌকিক ফল ও তৎসাঁধনশূন্য, অবিবেকিতা- 
বশতঃ এহিক ফলও তাহাদের কিছুই নাই, অতএব সমস্ত 

পুরুষার্থপরিভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা শোচনীয় দশ! প্রাপ্ত হয়। 
একমাত্র ভগবাঁনের আশ্রিত ভক্তগণই সমস্ত পুরুযাঁর্থেব অধিকারী, 
ইহাই এই ঞ্োকে বক্তেছেন।--অনেক জন্মের পুণাফলে 

বিশুদ্ধাচত্ত ব্যক্তি যাত্বিক প্রকৃতি আশ্রর করিয়! অনসুচিত্ে 
মর্ধজগৎ্কারণ অনাঁদ বিনাশরহিত আমাকে ঈশ্বররূপে জানিতে 

পারিয়া ভজন করে ॥ ১৩ 

অন্থয়ঃ ।-[ কেচিৎ ] সততং ( সর্বদা) [স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ] 

বীর্তমন্তঃ মাম উপাসতে (ভজস্তে); [ কেচিৎ] দৃঢব্রতাঃ 

( দৃঢ়নিয়মসম্পন্নাঃ )[ সন্তঃ] যতন্তশ্চ (প্রযত্বং কুর্ববস্তশ্চ ) [ মাম্ 

উপাঁলতে ]$ [ কেচিৎ] ভক্ত নমস্যান্তশ্চ ( প্রণমন্তশ্চ ) [ মাম্ 

উপালতে ]7 [অন্যে চ কেচিৎ] নিত্যযুক্তাঃ (অনবরতম্ 

অবহিতাঃ) [ সন্তঃ ][ মাম্.উপাসতে ]॥ ১৪ | 
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জ্তানযজ্জেন চাঁপ্যন্যে যজন্তে! মামুপাসতে | 

একত্েন পৃথকৃত্তেন বন্ধ বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ 
অনু ।-_[ তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ] সর্বদা [ স্তোত্র- 

মন্ত্রাদিবার1 ] কীর্তন করিয়া, কেহ বা দৃঢ়নিয়মস্থ হইয়া, কেহ বা 
ভক্ত সহকারে প্রণাম করিয়া, আর কেহ কেহ ব1 সর্বদা আমাঁতে 

চিত্ত সমর্পণ করিয়া! আমার উপাননা করিয়! থাকেন ॥ ১৪ 

স্বামী |-_-তেষাং ভজনপ্রক।*মাহ--মততমিতি দ্বাভ্যাম্। 

সততং সর্বদা স্ভেত্রমন্ত্রাদিভিঃ বীত্তস্তঃ কেচিন্মামুপাসতে 

সেবস্তে, দৃঢ় নি ব্রতানি শিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ মস্ত! যতভ্তশ্টে 

শ্বরজ্ঞানাদিষু তন্দ্িরোপসংহারাদিষু চ প্রযত্ুং কুর্বাস্ত', কেছচিত্তক্যা 

নমন্থন্তশ্চ গ্রণমন্তুঃ, অন্যে ।নতাধুক্তা অনবরতম্ অবহিতাঃ সর্ব 

সেবনে) ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্ত। ইতি চ কীর্ভনাদিধপি দুষ্টব্যম্ ॥ ১৪ 

অহুয়ঃ ।”-অন্তেপি চজ্ঞানবজ্েন বজন্তঃ ( পৃজয়ন্ত:) মাম্ 

উপাপতে (সেবস্তে) [তত্রাপি কেচিৎ] একত্বেন (একমেব 

পরং ব্রন্মেতি পরমার্থদর্শনরূপয়! অভিদভাবনয়।) [ কেচিৎ] 

পৃথকৃত্বেন (দাঁদে।ইহুমিতি পৃথগ.ভাঁবনয়।) [কেচিত্ত, ] বিশ্বতো মুখং 

(সর্ধাত্মকং মাং) বহুধা (ব্রদ্ষরুদ্রাদিবূপেণ) [ উপাসতে-- 
সেবস্তে ]॥ ১৫ 

অনু ।--অন্য কোন কোন সাধক জ্ঞানযজ্ঞঘারা আরাধনা 

করিয়া আমার সেবা করেন, (তাহার্দের মধো কেহ কেহ) 

একত্ব ভাবনায় অর্থাৎ “একমেব পর়ং ক্রহ্ম” এইরূপ পরমার্থ 

দর্শন্রূপ অভেদ ভাঁবনাদ্ার আমার আরাধনা করেন; কেহ বা 

“আমি দাস, তিনি গুভু” এইরূপ পৃথক ভাবনাদ্বারা, কেহ ব1 

সর্বাত্মক আশাকে ত্রক্গরুদ্র গ্রততিরূপে আরাধনা করেন ॥ ১৫ 
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অহং ভ্রতুরহং যজ্জরঃ স্বধাহমহমৌধধম্। 
মান্ত্র হহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং ছুনধমূ ॥ ১৬ 
স্বামী |--কিঞ্। জ্ঞানেতি। বাস্থদেবঃ সর্বমিত্যেবং 

সর্বাত্ম বর্শশং আানং তদের যজ্ঞন্তেন জ্ঞানমজ্ঞন সাং যজন্তং 
পৃজযন্তোহন্েপ্যুপাঁসতে, তত্রাপি কেচিদেকত্বেন একমেব পরং 
ব্রন্দেতি পরমথদশনরূপাভেদভাবনয়া, কেচিৎ পৃথকৃত্বেন দাঁসোই- 
হশিতি পৃথগভাবনয়, কেচিত্ত, বিশ্বতোমুখং সর্বাত্মক মাং বন্ধ 
ব্রহ্গরুদ্রাদরূপেগে।পাপতে ॥ ১৫ 

টিপ্নণী।-__যাহারা পূর্বোক্ত শ্রবণ, মনন ও নিদধ্যাসমের 
অন্থপযুক্ষ,তাহাপা উত্তম,মধ ম ও অধমতেদে ভ্রিবিধ,ইহ্;রা নকলেই 
নিস নিজ অধিধারাহথ্া র আমার পেবা করিয়া থাকে, ইহাই শ্লোকে 
কথিত হইয়ছে ।--পৃর্ধাক্ত সাধন/নুষ্ঠানে অসমর্থ কেহ কেহ 
জ্ঞানযজ্ঞদ্ধার। আমার উপা“না করে, অর্থ।ৎ অন্যসাঁণনে পিংস্পৃহ হইয় 

উপাস্ত-উপ।সক ভেদ কল্পণ। না করিয়। অভেদে আম।র উপাসনা 
করিয়া থাকে, ইহারা উত্তম। মধ্যম অধিকারিগণ উপাশ্-উপামক 
ভেদ্জ্ঞান করিয়া আমাকে পূর্বোক্ত জ্ঞানযজ্ঞদ্বারাই ভজন! করে; 
অপর মন্দাধিক।রীর অন্তেরপাঁসনায় অসমর্থ হইয়। অপর কোন 
কর্মাদ না করিয়া অন্তদেবত!কে ও আমাকে হিন্ন কল্পন; করিয়া 
বন্ুপ্রকারে উপাসনা নরে ॥ ১৫ 

অন্ব 8।-_-অংং ক্রতুঃ (শত: অগ্রিষ্টোমা দিষজ্ঞঃ) অহং 
য্ঞঃ (্যার্ত; পঞ্চবঞ্জাদিঃ) অংং ম্বধা ( পিতর্থ; শ্রচাদিঃ) অভম্ 
ওষধম্ ( ওষধি প্রভবম্ অন্রম্) অহং মন্ত্র; (যাঁজাপুরোধোবাক|1দি; ) 
অহমেব আঞ।ং ( হোমাদিসাধনম্) অহম্ অগ্নিঃ ( আহবন.য়।দিঃ) 
অহং তং ( হোম; )॥ ১৬ 
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পিতামহস্য জগতো৷ মাত ধাঁতা। পিতামহঃ | 
বেগ্যং পবিত্রমোক্কার খক্ দাম যজুরেব চ॥ ১২ 

গতির্ভর্তী প্রভূঃ সাক্ষী নিবাঁসঃ শরণং ৃহৃৎ। 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ 
অনু ।_-আমি ক্রতু (বেদোক্ত অগ্রিষ্টোমাদি যজ্ঞ ), আমি 

যজ্ঞ (ন্তৃতাক্ত পঞ্চ যজ্ঞাঁদি ) আমি স্বধ|। ( পিতৃলোকার্থ শ্রা্ধাদি ), 

আঁমি ওষধ ( ওষধিজাত অন্নাদি অথব। রোগাদিনিবারক গুধধ ), 

আমি মন্ত্র আমিই আজ্য ( হোঁমাঁদিলাধক ঘ্বৃতাদি ), আমি অন্নি, 
আমিই হোম ॥ ১৬ 

স্বামী ।- _সর্ধাত্বত্বং প্রপঞ্চয়তি--অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ । 

ক্রতুঃ শ্রোতোহগ্রিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞ: স্মার্ত: পঞ্চবজ্ঞাদিঃ, ন্বধা 
পিত্র্থ: শ্রাদ্ধাদি:, উঁষধম্ ওষধিপ্রভবমন্ত্ধ ভেষজং বা, মন্ত্রে 
যাজযপুরোধো বাঁক 1দি:, আজ্যং হোদাদিলাধনম্, অগ্রিরাহবনীয়াদিঃ। 
হুতং হোমঃ, এতৎ সর্ববমহমেব ॥ ১৬ ৃ 

টিপ্পনী ।-_-এখন আশঙ্ক। হইতে পারে যে, যদি বনুরূপেই 
উপাসন। করে, তবে তোমার উপাসন। করা হইল কি প্রকারে ? 

তদুত্তরে নিজের বিশ্বরূপত্থব শিব্ধপণদ্বাঁরা সর্বপ্রকার উপাপনাই ঘষে 

ভগবানের, তাহা বক্ষ)মাণ ক্লাোকচতুষ্টয়ে বিবৃত করিতেছেন। 
শ্লোক র্থ স্পষ্ট ॥ ১৬ | 

অন্বয়ঠ |--অহ্ম্ অন্য জগতঃ পিতা, মাতা, ধা তা,(কর্মফল- 

বিধাত্1 ) পিতামহ, বেগ্ভং (জেয়ং বস্তু) পবিক্রং( শোধকম্) 

ওক্ক।রঃ ( গ্রণবঃ ) খক্ সাম যজুশ্চ [ অহমেবান্মি]॥ ১৭ ৰ 

অনু ।--আমি এই জগতের পিতা, মাতা। কর্মফল-বিধান্- 
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তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহাম্যুৎহজামি চ। 
অস্তৃতধৈব স্বৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহুমর্জভুন ॥ ১৯ 

কর্ত।, পিতামহ); আমিই জ্ঞেঘ় বস্ত, বিশুদ্ধিসাধক, প্রণব এবং 

খক্ সাম ও যজুর্ষেদস্বদূপ ॥ ১৭ 

স্বামী ।-_-কিঞ্চ পিতামহস্তেতি; ধাঁতা কর্মফলবিধাত। 
বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্ত, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাতবকং বা, ওক্কারং 

প্রণবঃ, খথেদাদয়ো” বেদাশ্চাহমেব | স্পষ্টমন্তৎ ॥ ১৭ 

অন্বয়ঃ |--[ কিঞ্চ] [অহং] গতিঃ (ফলং) ভর্তা 
( পোঁষণকর্তী| ) প্রভূঃ (নিয়ন্তা ) সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা) নিবাসঃ 

( ভোগস্থানং ) শরণং (রক্ষক: ) হুহৃৎ ( হিতকর্তা ) প্রভবঃ (অষ্টা) 

প্রলয়ঃ ( সংহর্জা ) স্থ(নম্( আধারঃ ) নিধানং ( লয়স্থানং ) বীজং 

(কারণং)[ তথাপি ] অব্যয়ম্( অবিনাশি )॥ ১৮ 

অনু |__আমি 'এই জগতের কর্খফল, গপোধণবর্তা, 
নিয়ন্তা, শুভাগুভব্ুষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, ছিতকর্ত!, স্রষ্টা, সংহর্তা, 

আধার, লয়স্থান ও বীজন্বরূপ; তথাপি অবিনাশী ॥ ১৮ 

স্বামী ।--কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলং, 
ভর্তা পোষণকর্তা, গ্রভৃঃ নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো 
ভোগস্কানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্তী, প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি 

প্রভবঃ অঙ্টা, প্রলীর়তেনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত।, তিষ্ঠন্ত্যন্মিক্লিতি 

স্বানমাধার:, নিধীয়তে২শ্মিমিতি নিধানং লয়স্থাঁনং, বীজং কারণং 

তথাপ্যব্য়মবিনাশি ন্তু্ীহাদিবীজব্বিনশ্বঃঘিত্যর্থ:॥ ১৮ 
অন্থয়ঃ |--হে অজ্জুন! অহম্ [ আদিত্যাত্বনা ] তপামি 

(নিদাঘে জগতন্তাপং করোমি )) [ বৃষ্টিলময়ে ] বর্ষ, উত্ত্জামি 



৬৫৮ শমন্তগবদগীতা। [ ৯মঃ অঃ 

 জরৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পৃতপাপ! 
যজ্রৈরিষ্ট। স্বর্গতিং প্রীর্ঘয়ন্তে | 

তে পুণ্যমালাগ্য স্রেন্দ্রলৌক- 

মন্মন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ 

( বিমু্চামি )[ কদাচিত্ত, ] বরং শিগৃহামি (আকর্ষ মি) চ অহম্ 

অযৃতং (জীবনং) মৃত্যুঃ (নাশং) সৎ (স্থলং বস্ত) অসচ্চ 

( হৃচ্ষমদৃ্যঞ )॥ ১৯ 

অনু _-হে অঙ্ছুন! আমি আদিত্যরূপে গ্রীক্মকালে 
জগতের তাপ দান করি, বর্যাসময়ে আমি বারি বর্ণ করি, 
আবার কখণও কখনও বৃষ্টি আক্র্ণও করিয়া থাকি; আমি অমৃত 

অর্থাৎ জীবনন্বরূ”ঃ আমি সৎ (স্থল বসন্ত), আবার আমিই অসৎ 

(সুক্ষ অদৃশ্য ৭স্ত )॥ ১৯ 

স্বমী।_কিঞ্চ তপাম।হমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিতত্বাং' 
নিদ।'ঘকালে তপামি জগতন্তাপং করোমি, বৃষ্টিপময়ে চ বর্ষমুৎ- 

ক্জামি বিমুধামি, কদ।চিত্ত, বর্ষং শিগৃহামি আকর্যামি, অমৃতং 
জীবনং, মৃত্যুশ্চ নাশ., সৎ স্কুলং দৃশ্যম, অসচ্চ সথক্মদৃগ্তম এত 

সর্ধবমহমেবেতি। এবং মত্বা মামেব বনুধোপাপতে হতি পূর্বে 
ণৈবান্থম: ॥ ১৯ 

অন্বয়ঃ 1+-আবিদ্যাঃ (বেদত্রয়োক্তকন্মপরাঃ) যজজৈঃ 

( বেদন্রয়বিহিতৈঃ ) মাম্ ইষ্টা ( সম্পৃজ্য ) সোমপাঃ ( যজ্ঞশেষং 

সোমং পিবস্তীতি তথা) [ তেনৈব ] ] পৃতপাপা: (শোখিত কল্মযাঃ) 

[ সম্তঃ] হ্বর্গতিং (ন্বর্গং প্রতি গতিং) প্রাথয়ন্ত্েত। তে পুণ্যং 



সং অঃ] নবমোহ্ধায়ঃ। ৩৫৯ 

€ পুণাফলবূপং ) স্থুরেন্ত্রলোকং (স্বর্গম্) আসান্গ ( প্রাপ্য) দিৰি 
€ ত্বর্গে) দিব্য'ন্ ( উত্তমান্) দেবতোগান্ অধ্নস্ভি (তৃঙীতত )॥ ২৭ 

অনু ।-_বেদোক্ত কণ্মপরায়ণ সধুগণ ব্রিবে”বিহিত 
হ্তসমূহদ্বারা আম'র পৃজ/ করিয়া | যজ্ঞশেষ ] সোৌঁমরস পান 

করিঞা তন্বারা নিষ্পাপ হইয়া শ্বর্গ প্রার্থনা করেন তীহারা 

পুন্যফললভা দবগে।ক প্রাপ্ত হইয়া রনি অভ্যু্ম দেবতোগ্য 

উ ভেগ করেন ॥ ২* 

স্বানট।--তদে ম্প্অংজনস্তি মং মুড: “ইত্যাদি শ্লাকছুন্ধেন 

ক্ষিগুফলাশয়! দেবতাস্তরং ভজস্তে মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভত | 

দর্শিতা:, “মচাআ্মানস্ত মাং পার্থ” ইত্যাদিন। চ ভক্তাঃ উক্তাস্তঠেক- 

ত্বেন পৃথক্কেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং জন্মম্তত্যু- 

প্রবাহে ছুর্বার ইত্যাহ-_ত্রেবিছ্য। ইতি দ্বাভাম্্। খগযজুঃ 

সামলক্ষণাস্তিশ্রে। বিদ্ভা যেষাং তে ত্রিবিষ্ঠাঃ। ভিবিষ্থাঃ এব 

ত্রেবিদ্যাঃ স্বর্েহণ,। তিত্রে। বিদ্য। অধীয়তে জানভ্তীতি ব! জৈবিদ্য।£ 

বেদত্রঃয়ান্ককর্মতৎ্পরা ইণ্যর্থঃ বেদত্রয়বি'হট এযজন্মা মন 

মমৈব বূপং দেসতাগুরমিত)জানস্ভোহশি বস্তব"ঃ ইন্দ্র দিক্ীপেণ 

মাম্ এবেট্রা সম্পৃজ্য বজ্জশেষং সোমং পিবন্তীতি সোম শাস্তেণৈব 
পৃতশাপাঃ শৌধতকলাাঃ সন্ভঃ স্বর্গতিং স্বর্গ প্রতি গতিং যে 

প্রার্থ/স্তে, তে পুণ।ফলরূপং ন্রণ্জ্রেলেোকং ন্বগমাসাছ প্র প. দিৰে 

ছর্গে দিব্যানুত্তম ন্ দেবানাং ভোগ,ন্ অশ্লস্তি ভুগ্তং ॥ 
টিপ্লবী ।-_-একরূপে পৃথকৃক্ধপে এবং বু'পেউপ'সনাকারী 

ত্রিবি। ব্যক্তিই শিক্ষাম হহয়া ভগবাণের উপাসনা করে? 

তদনন্তর তাহ দের চিত্ত গদ্ধ ৫ইলে, জ্ঞানোৎ্পত্তি দ্বারা ক্রম মুক্তি- 

লাভ হয়। যাহারা সক।ম হুহয়া কোন প্রকারে ভগবানের উপ" 



1১৯৬ শ্রীমন্তগৰ্ষগীত|। [ ৯: মং 

ত্তে তং ভুক্ত ত্বর্গলোকং বিশালং 
ক্ষীগে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি । 

এবং ত্রয়ীধর্্মমনু প্রপন্ন। 
গতাগতং কাঁমকাঁমা লভন্তে ॥ ২১ 

সন! করে না,প্রতযুত নিঙ্জ নিজ অভিলাঁম সিদ্ধির জন্য কেবল কাম 

কর্মেরই অনুষ্ঠান করে, তাহ র] চিত্বশুদ্ধির অভাব নিবন্ধন জ্ঞান- 

তুমিকায় আঁরোহণ করিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরদদা রা 

সংসার-ছুঃখ তোগ করে, ইহা দুই গ্লোকে বিবৃত করিতেছেন |”. 

ত্রিবেদবিৎ যাঁজ্জিকগণ অগ্রিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বার] ক্রমে ত্রিকাঁলে বসু, 

রুদ্র আদিত্যবপ আম।কেই, আমার অজ্ঞানে অর্থাৎ তাহার যে 
আমি, ইহা না জানিয়! পূজা করত সোমপাঁন করিয়া নিম্পাপচিত্তে 

ত্বর্গ কামনা! করে; কিন্তু তাহারা চিতশুদ্ধিহ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি 

আকাজ্ষা করে না। তাদুশ ব্যক্তিগণ স্বর্গলোকে পুণ্যফলম্বরূপ 
ইন্দ্রের স্থান প্রাপ্ত হইয়! দিব্য ভোগলাভ করিয়] থাকে ॥ ২৯ 

অন্বয়ঃ ।--তে (ন্বর্গকামাঃ) তং বিশালং (বিপুলং) 

দ্র্গলাকং (তৎ স্খং) তৃত্কা [ ভোগগ্রাপকে ] পুণ্যে ক্ষীণে 
[ সতি] মত্ত্যলোকং বিশস্তি, এবং ত্রয়ীধন্মং ( বেদক্রয়বি হিং 
ধর্মম্ ) অনুপ্রপন্নাঃ ( অন্ুগতাঃ )কামকামাঁঃ ( ভোঁগান্ কাময়মানাঃ 
গতাগতং € যাতায়াতং) লভন্তে ॥ ২১ 

অনু |--সেই ম্বর্গকামীগণ বিপুল স্ুরলোকে তত্রত্য 

নুখভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে 
আগমন করেন ? এইবূপে বেদত্রয্ব-বিহিত ধ্্মাহষ্ঠানকারিগণ 
ভোগাভিলাযী হইয়া! সংসারে গতাঁয়াত করিতে থাকেন ॥ ২১ 

স্বামী ।--ততশ্চ তে তমিতি। তে ন্বর্গকামাস্তং 



কম? অঃ] নবসোধধ্যায়ং | ৩৬১ 

অনন্তাশ্চিন্তয়ান্তো মাঁং যে জনাঁঃ পথুুপাঁসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহামাহম্ ॥ ২২. 
যেইপ্যন্যাদেবতীভক্ত। যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ । 
তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ধবকম্ ॥ ২৩. 
গ্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলৌকং তৎসখং তৃক্ত। ভোগপ্রাপকে পুগ্য 
কশিণে সতি মর্ত্যলোকং বিশস্তি, পুনরপোবমেব বেদত্রয়বিহিতং 

ধর্মম্গগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াত 
লতস্তে ॥ ২১ | 

অন্বয়ঃ ।---অনন্যাঃ ( অনন্যচিত্তাঃ) [ সম্তঃ ] যে জনাঃ সাং 

চিন্তযস্তঃ পঠু্টপাসতে ( সেরস্তে) অহং নিত্যাভিযুক্তানাং ( সর্বথ! 

মর্িষ্ঠানাং) তেষাম্ যৌগক্ষেমং ( ষোৌঁগং ধনািলাভং, ক্ষেমং 

তৎপালনং মোক্ষং বা) বহামি (প্রাপয়ামি )॥ ২২ 

অনু ।-_ধাহাঁরা অনন্যচিত্ত হইয়া আমার চিন্তা করিতে 

ক্ষরিতে আমার উপাঁসনা করেন, সেই মদেক-নিষ্ঠ ব্যকিগণের 

সম্বদ্ধে আমি যোগক্ষেম বহন করি। [ যৌগ--ধনাঁদি লাভ, 

ক্ষেম--তৎ্খসংক্ষরণ অথব। মোক্ষ ] ॥ ২২ 

স্বামী ।--ম্তজান্ত মতগ্রসাদেন কৃতার্থা ভবস্তীত্যাহ_- 

অনন্য ইতি। অনন্য! নাস্ভি ম্থ্যতিরেকেণান্যৎ কাঁম্যং ভঙ্নীয়ং 

দেেবতানস্তরং যেষাং তে তথাতৃতা৷ যে জন! মাং চিন্তমস্তঃ সেবস্তে, 

তেধাস্ত নিত্যাভিযুক্তাঁনাং সর্ব! মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদি- 

লাভং ক্ষেম্চ তৎণালনং মৌক্ষং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব 

বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২ 

অন্বয়ঃ 1---হে কৌন্তের ! শ্রদ্ধা অদ্থিতা: (শ্রদ্ধাধুক্তাঃ ) 

১৬ 



৩৬২ শ্রীমন্তগবদ্গীত]। [সম অঃ 

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভুরেব চ। 

. ন তু মামভিজানত্তি তত্বেনাতশ্যৰন্তি তে ॥ ২৪ 
ভক্কাঃ [ সন্তঃ] যে অন্যদেবতাঃ ( ইন্ত্রাদিরূপাঁঃ) অপি যজন্তে, 

তে অপিমামেব যজজস্তি, [ইতি সত্যং, কিন্ত] অবিধিপূর্ববকং 

(মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা) [ যজস্তি আরাধযস্তিঃ অতত্তে 

পুনরাবর্তস্তে ইতি ইতি ভাবঃ ]॥ ২৩ 

অনু ।-_হে কুস্তীনন্দন। শরদ্ধান্িত ভক্জগণ অন্য দেবতার 

আরাধনা করিলেও তাহারা আমারই আরাধন! করেন বটে, কিন্ত 

সে আরাধন! মোক্ষ*সাধক বিধিবিহীন হয়, এজন্য সারি পুনরায় 
সংসারে জন্মগ্রহণ করেন ]॥ ২৩ 

স্বামী ।-_নম চ তথ্যতিরেকেণ বস্তাতে! পারা, 

ভাবাদিন্দ্রাদিসেবিনোহপি ত্বত্তক্তা এবেতি কথং তে গতাগতং 

লভেরন্ তত্রাহ_-যেৎগীতি। শ্রন্ধয়োপেতাঃ সন্ত! যে জন যজ্ঞে 

অন্যদেবতা ইন্জ্াদিরূপা যজস্তে, তেপি মাঁমেব যজস্তীতি সত্যম্+ 

কিন্তু অবিধিপূর্ববকং মোক্ষপ্রীপকং বিধিং বিনা! যজস্তি অতন্তে 

পুনরাবর্তত্তে ॥ ২৩ 

টিপ্লনী ।-_যদি বল, তুমি ভিন্ন অন্য কোন বস্ত না থাকায় 

অন্য দেবতাও তুমি, অন্য দেবতার ভক্তেরাও তোমারই তজন। 

করে, অতএব কোনও বিশেষ না৷ থাকায় “অন্য-দেবতী-তক্তের। 

লংলাঁরে যাতায়াত করে এবং তোমার ভক্কেরা কৃত্যরৃত্য হয়* ইছ! 

কিন্ধপে সম্ভব হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন।-- 

যেমন আমার ভক্তগণ আমারই, উপাপনা করে, সেইরূপ 

শ্রদ্ধামম্পন্ন অন্যদেবতাশুক্তেরাঁও আমারই ভঞ্জনা করিয়া থাকে। 

বিশেষ এই যে, তাহারা অবিধিপূর্ববক অর্থাৎ আমাকে সর্বাত্মরূপে 
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যাস্তি দেবত্রতা দেবান্ পিত্ন্ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ | 
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্যাঁজিনোহপি মাম॥২৫ 
ন! জানিয়া এবং বন্থপ্রভৃতি দেবগণকে আমা হইতে ভিন্ন কল্পন! 
করিয়া যাগ করিয়। থাকে ॥ ২৩ 

অন্বয়ঃ |---হি (যতঃ) অহমেব সর্ববযজ্ঞানাং ভোক্তা গ্রতৃশ্চ 
(স্বামী ফলদাতা চ) তে তু তত্বেন মাং ন অভিজানস্তি অতঃ 
চ্যবস্তি ( পুনরাবর্তস্তে ) ॥ ২৪ ও 

অনু ।--আমি সমুদয় যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রত অর্থাৎ 
ফলদাঁত! ও স্বামী; পরস্ত তাহারা আমাকে শ্বর্ূ্পতঃ জানে মা, 
এই জন্যই সংসারে পুনরাগমন করিয়া থাকে ॥ ২৪ 

স্বামী ।--এতদেব বিবৃণোতি-অহমিতি। সর্ষেষাং 
যজ্ঞানাং তত্দ্দেবতারূপেণাঁহমেব ভোক্তা প্রতৃশ্চ স্বামী ফলদাতা- 

প্যহমেবেত্ার্থ:, এবসুতং মাং তে তত্বেন তথা নাভিজানস্তি) 
অতশ্চযবস্তি প্রচ্যবস্তে পুনরাবর্তুস্তে, যে তু সর্বদেবতাস্থ মামে- 
যাস্তধ্যামিণং পশ্ঠান্তো যজস্তি তে তু নাবর্তৃস্তে ॥ ২৪ 

টিপ্পনী ।--পূর্বস্লোকে বলিয়াছেন যে, অন্যদেবতাভক্জেরাঁও 

অবিধিপূর্বক আমারই ভজন! করিয়া থাঁকে,তাহাদের ভজনা অবিধি 

পূর্বক কেন তাহা৷ এবং তজ্জন্য তাহাদের ফলাপ্রাপ্তি বর্তমান প্লোকে 

বলিতেছেন ।--আমি নিখিল শ্রুতিশ্ত্যুক্ত যাঁগের তততৎ দেবতা- 

রূপে ভোক্তা এবং অন্তধ্যামিরূপে যঙ্গাধিষ্ঠাত| বলিয়া সে সকলের 

প্রভু অর্থাৎ ফদাতা; কিন্ত অমাদেবন্তার ভক্তগণ আমাকে ঈদুশ 
রূপে না জানিয়া বহু আঁক়াসে যজ্ঞাদি বন্দ নি্পাদন করিলেও, 

তততৎ কর্ম আম।তে অর্পিত না! হওয়ায় ধৃমাঁদি পথে সেই গেই 
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পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্য! প্রধচ্ছতি | 

তদছং ভক্তযপহৃতমশ্মীমি প্রযতাত্বনঃ ॥ ২৬. 

দেবলোকে গমন করে এবং ভোঁগজনক সেই সেই কর্খের ক্ষয়- 
বশত: পুনর্ববার মন্থয্যলোকে আগমন করিয়া দেহ ধারণ করে ॥ ২৪ 

অন্থয়ঃ ।--দেবব্রতাঃ (যজ্জকারিণঃ) দেবান্-. যাস্তি 

( লভস্তে) পিতৃত্রতাঃ (শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরায়ণাঃ) পিত্ন্ যাস্তি, 

ভূতেজ্যা ( বিনায়কাদ্দিপূজকাঃ ) ভূতানি যাঁন্তি, মদ্যাজিনঃ অপি 

(মৎপরায়ণা অপি) মাং (প্রমানন্দরূপং) যাস্তি (প্রাপ্ন,বস্তি .॥ ২৫ 
অনু।-দেবযাজিগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, শ্রাদ্ধাদি 

ক্রিয়াপরায়ণগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হন; ভূতঘজ্ঞকারিগণ ভৃতলোক্ 

প্রাপ্ত হন, আর মতপরায়ণগণ পরমাননারূপ আমাকে প্রাপ্ত 

হন ॥ ২৫ 

স্বামী ।-তদেবোপপাদয়তি-*যাস্তীতি। বেবেবিজানিধ 
ব্রতং নিয়ম যেষাং তে দেব্রতা দেবান্ যাস্তি অতঃ পুনরা বর্তস্তে) 

পিতৃষু ব্রতং যেষাং তে শ্রান্ধাদিক্রিয়াপরায়ণাঃ পিতন্ ষাল্তি, 
ভূতেষু বিনাম্বকমাতৃগণাদিষু ইজ্য। পূজা যেষ।ং €ত ভূতেজ্য। ভূতানি 
যাস্তি, মাং যষ্।ং শীলং ষেষাং.তে মদ্যাজিনন্তে তু মামক্ষয়ং পরম- 

নন্দন্বরূপং যাস্তি ॥ ২৫ 

অন্বয়ঃ 1--যঃ মে ( ( মন্তং) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং (ফল) 

ভক্ত্যা প্রধচ্ছতি (প্রদদাতি ) অহং প্রষতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্গ্ঠ 

নিষ্কামভক্তস্ত ) ভক্ত যপহ্ৃতং (ভক্ত) সমর্পিতং) তৎ ( পত্র" 

পুষ্পাদিকমপি ) অশ্বামি (গৃহামি )॥ ২৬ 

অনু ।--ধিনি আমাঁকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ব! 
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য করোয়ি যদশ্লামি যক্ডুহোধি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুত্ব মদর্থণম্ ॥ ২৭ 

জল প্রদান করেম, আমি সেই শুদ্ধচিত্ত নিষফাম ভক্তের ভক্তি" 

মহকারে সমর্পিত সেই পত্র-পুষ্পাদিও গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬ 

স্বামী |--তবেদং শ্বস্তকানামক্ষঘ্নফলমুত্ষ। অনায়াসত্ং 

স্বভজের্দির্য়তি--পত্রমিতি । পত্রপুষ্পী্দিমাত্রমপি মহাং ভক্ত 

মঃ প্রযচ্ছতি, তন্ত প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তন্ত নিষ্ামস্ডক্তন্ত তৎ 

পত্রপুষ্পার্দিকং ভক্ত তেনোপন্থতং সমর্পিতমহমশ্্ামি প্রাপ্পোমি 

প্রীত্যা গৃহীমি। ন হি মহ্াবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্ত মম 
ক্ষুত্রদদেবতানামিব বহুবিত্তপাধ্যযাগাঁদিভিঃ পরিতোধঃ শ্যাঁৎ; কিন্তু 

জক্িমাত্রেণ, অতো ভ্তক্তেন সমগিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি 

তম্ছগ্রহ্থার্থষেবাগ্মীমীতি ভাব; ॥ ২৬ 
টিপ্নী ।___অন্তদেবতারাধনা পরিত্যাগ করিয়া অনায়াস” 

কর অথচ- বহুফলদা যী ভগবানের আরাধনাঁই করা৷ উচিত, এই 
ল্লোকে ইহা বলিতেছেন। গ্রীতিপূর্ববক যে ব্যক্তি, পত্র পুষ্প, ফল, 
জল অথব! অন্য যে কোন বস আমাকে প্রদান করে, আমি ভিৎ- 
প্রদত্ত সেই সেই অতি তুচ্ছ দ্রব্যও অত্যন্ত গ্রীতিসহকারে গ্রহণ 
করিয়া পরিতৃপ্ত হই। যে হেতু তাহা ভক্তিভাবে প্রদত্ত; ভক্তিভাবে 

যাঁহাই প্রদত্ত হউক না! কেন, তদ্্ারাই আমার সন্তোষ হইয়| থাকে; 

অন্য দেবতার ন্যায় মহামূল্য বলি উপহারাদি আমার সম্তোষের 

কারণ নহে ॥ ২৬ 

অন্থয়ঃ |--হে কোন্তের ! [ত্বং] যত (কিমপি কর্ম) 

ররোম্বি, য অঙ্বীসি, ( খাঁদসি) যৎ জুহোয়ি, য় দর্দানি, সৎ তপ- 
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গশুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্্বন্ধনৈঃ | 
'সম্ন্যাসযোগযুক্তাত্ব। বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ 

স্তসি ( তপং করোষি ) তৎ (সর্ববয়েব) মদর্পিতং [ যথা ভবতি এবং ] 

কুরু্ব ॥ ২৭ 

অনু :-হে কুস্তীননদন ! তুমি যাহ! কিছু কর, যাঁহ! কিছু 

আহার কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যান! কিছু 

তপন্ত। কর, সে সকল যেরূপ ভাঁবে করিলে আমাতে অর্পিত 

হইতে পারে, এরূপ ভাবে কর ॥ ২৭ 

স্বামী ।---ন চ ফলপুষ্প।দিকমপি যজ্ঞ।৭থপশুসোমাদিত্রবা- 
বন্মদর্থমেবোছ্যমৈরপাগ্ সমর্পণীয়ং, কিস্তুহি যৎ করোধীতি।-- 
স্বভাঁবতঃ শাস্্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম করোধষি, তথা যদক্জাপি, 

যজ্জুহোধি, যদ্দদাপি, যচ্চ তপস্তসি, তপঃ করোধি, তৎ সর্ধং 

মধ্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ ॥ ২৭ 

অন্বয়ঃ |---এবং [ কুর্ববন্ ] শুভাশুভফলৈঃ (ইষ্টানিষ্টফটগ:) 
কর্মবন্ধনৈঃ (কন্মনিমিত্বৈ: বন্ধটৈঃ ) মোক্ষাসে (বিমুক্কে। ভবিষাসি) 
বিষুক্তঃ [ ত্বং ] মাম্ উপৈষ্যসি (গ্রাঙ্্যসি ) ॥ ২৮ 

অনু ।-এইরূপ করিতে করিতে তুমি কর্মজনিত শুভ ব 
' অশুভ ফল হইতে মুক্তি লাঁভ করিবে এবং বিমুক্ধ হইয়া তৎপরে 
 আমাতে সর্ধকর্মসমর্পণরূপ, সন্ন্যাসযোগে যুক্তচিত্ব হইয়! আমাকে 

লাভ করিবে ॥ ২৮ | 

স্বামী ।-_এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যদি তচ্ছথু ইত্যাহ-- 
গ্রভাগুভেতি। এবং কুর্বন্ কর্মবন্ধনৈঃ, কর্্মনিমিত্তৈরিষ্ট। নিষ্ট- 
ফলৈম্ম্ক্তো ভবিষ্যসি) কর্ণখাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব ততফন" 



৯ম অঃ ] . অবযোঙ্ধ্যানঃ | ৩৭ 

লমোহহং সর্ধ্বভৃতেষু ন মে ছেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
ঘে-ভজন্তি তু মাং ভক্ত! ময়ি তে তেমু চাঁপ্যহঘ্ ॥২৯ 

র্বন্ধাহপপত্তেঃ তৈশ্চ বিষুক্তঃ জন্ সব্যাঁলযোগযুক্তাত্বা! সন্গ্যাসং 

কশ্মণাং মদর্পণং স এব যোগন্তেন ঘুক্ত আত্মা চিত্তং যস্ত লী 
মাং প্রাপ্গ্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮ 

টিপ্ননী ।-_এইরপে আমার ভজনা করিলে সর্ব কর্ছ 
আমাঁতে অর্পিত হওয়ায় তুমি শুভাশ্ুভ কর্মফল হইতে যুক্ত হইবে ; 
যেহেতু তাহার সহিত তোমার কোঁন সম্বন্ধ থাকিল না। তৎপর 

সর্ববকর্মের মদর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগ অবলঘন করিয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে 
জীবিতাবস্থায় কম্মবন্ধন হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত 
হইৰে॥ ২৮ 

অন্বয়ঃ ।---অহং পর্বভূতেষু সমঃ7 [ অতঃ] মে (মম) 

ঘ্বেষাঃ প্রিয়শ্চ ন[ অন্তি ]7[এবং সত্যপি ] যে তু মাঁং ভজস্তিতে 

মরি [ বর্তস্তে] অহম্ অপিচ তেষু[বর্তে ]॥ ২৯ 

অনু ।-_আমি সর্বভূতে সমান (একরূপ; অশ্তএব 

আমার দেষের ব! প্রীতির পাত্র কেহই নাই; [ তাহা হই- 
লেও ] যাহার! ভক্তিপূর্বক আমার আরাধনা করে, তাহারা 

আমাতে অবস্থ।ন করে, আমিও সেই সকল বাক্তিতে অবস্থান 
করি॥ ২৯ 

স্বামী যদি তু ভক্তেত্য এব মোক্ষং দূদাসি নাভক্ষেভ্য- 

স্তহি তবাপি কিং রাগথেষাদিকতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ--লমোই- 

হমিতি। সর্কেঘপি ভূতেঘহং সম:, অতো! মম প্রিয়শ্চ ছেষ্যশ্চ 

নাত্ত্েবং এবং সত্যপি যে মাং ভজস্তি তে ভক্তা ময়ি বর্জে, 



৮ . জ্ীমন্তগবহ্দীভা। [বম অঃ 

(অপি চে মছুরাচারে! ভজতে মামনগ্যভাক্। 

'সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্যবসিতো হি সঃ॥ ৩৭ 

'অহমপি তেদ্বজ্গাহকতয়া বর্ধে। অন্গং ভাবঃ,--যথাগ্নেঃ 

স্বসেবকেঘেব তমংশীত। দিছুঃখমপাকুর্বতোধপি ন €ৈষম্যং, যথা 

বা কল্পবৃক্ষম্ত, ততৈব ভক্তপক্ষপাতিনোষি মম টবষম্যং নান্ত্েব, 
কিন্ত মন্তুজেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯ 

. টিন ।--ফদি তগবান্ ভক্তেরই অগ্গগ্রহ করেন অভংক্তের 
করেন না, তবে রাগছেষ থাকায় তাহার ঈশ্বরত্ব কিরূপে রক্ষিত 

হইবে এই জন্য বলিতেছেন যে, আমি সর্ববস্কৃতেই সমভাবে অবস্থিত 
আছি? যেমন আকাঁশব্যাঁপী স্ুর্ম্যতেজের কেহ প্রিষ্র, কেহ অপ্রিয় 

নাই, সেইরূপ আমারও কেহ অত্যন্ত প্রিয় এবং অপ্রিয় নাই। 
তথাপি তাহাদের ফলবৈষম্য হয় কেন?. যেহেতু আমাকে ষে 
তক্তিপুর্বক ভজন করে, তাহার স্দর্পিত কর্ধদ্বার] চিত্ত শুদ্ধ হয়, 
তাদৃশ শুদ্ধচিত্তে .তাহার। মদাকার! বৃ'ত্ব উৎপন্ন করিয়া আমাতে 

বর্তম্$ন থাকে, আমিও তাহাদের অতি শ্বচ্ছ চিত্ববৃত্তিতে প্রতি- 

বিদ্বিত হইয়া তাহাতে বর্তমান থাকি । ঘ্বচ্ছপদা্থের ত্বতাবই এইস. 

যাহার সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহার আকার গ্রহণ করে এবং স্বচ্ছন্্রব্য- 
্বস্ধী বন্বরও শ্বভাব যে, তাহাতে প্রতিফলিত হয়। যেমন সর্বত্র 
প্রস্থত হূর্ধ্যতেজ দর্পণেই প্রতিবিদ্বিত হয়, কিন্তু ঘটে প্রতি বিস্বিত্ 
হয় না এবং তদ্বারা যেমন সুধ্যের ধর্পণের প্রতি অন্থরাগ অথবা 
ঘটের. প্রতি বিরাগ প্রতীত হয় না, সেইরূপ শ্বচ্ছ ভক্তচিত্তে গ্রতি- 
কলিভ হইয় এবং অশ্বচ্ছ অভক্তচিত্তে অভিব্যত্ত না হইয়! আমি 
কাহারও গ্রুতি অন্গরাগী এবং কাহারও গ্রতি বিরাগী নহি। কারণ 



৯ম: কঃ] নবযোইধ্যায়ঃ | ৩৬৯ 

'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মমত! শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
“কৌন্তেয় শ্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ঠাতি ॥ ৩১ 

সমষ্টির যোগ্যত| অন্গসারে ভিন্ন ভিন্নকূপে কাধ্য উৎপর হয় 
বলিয়৷ তক্সিবন্ধন কার্যের প্রতি অনুযোগ দেওয়া অন্যায় | ২৯ - 

' অন্বয়ঃ |--চেৎ (যি) সুছুরাচারঃ অপি অনন্তভাক্ 
(অনন্ভভজনশীলঃ )[ সন] মাং ভজতে [ তহি ]:স: সাধুঃ (শ্রেষ্ট) 

এব মন্তব্যঃ, হি (বত:) সঃ সম্যক্ব্যবসিতঃ ( শোভনং ব্যবসাঁয়ং 

কতবান্ )॥ ৩ 
অনু ।--যদি অত্যন্ত ছুরাচাঁর ব্যক্তিও অন্যদেবতার তজন 

না করিয়া আমার আরাধনা করে, তবে তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিঙ্কা 
মনে করা উচিত; কেন ন! তাহার অধ্যবসায় অতি সুন্দর ॥ ৩৬ 

স্বামী |--+অপি চ মদ্তকেরেবায়মবিতক্যং প্রভাব ইতি 
ঘশয়ঙক্নাহ--অপি চেদিতি। অত্যন্তহ্গাচারোৎপি যগপ্যপৃথক্কেন 

পৃথগ দেবতাঁপি বাহ্থদেব এবেতি বুন্ধ্যা নরো৷ দেবতাস্তরভক্তিম- 

কুর্ববম্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তহি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ, 

যতোহসৌ সম্যগ.ব্যবসিতঃ পরমেশ্বরভজনেনৈব কুতার্ঘো ভবিষ্যা- 
মীতি শোডনমধ্যবসায়ং কৃতবান্॥ ৩০ 

অন্বয়ঃ 1 হুছরাচারোপি মাঁং ভজন্ ] ক্ষিগ্রং ( শীদ্রং) 
ধর্মাত্বা ( ধর্মচিত্তঃ ) ভবতি ;[ ততশ্চ ] শশ্বচ্ছাস্তিং ( শাসতীমুপ- 

শাস্তিং) নিগচ্ছতি (প্রাপ্রোতি )) হে কৌস্তেম ! মে ( মম) ভক্তঃ 
ন প্রণশ্ততি [ ইতি ] প্রতিজ্গানীহি ( নিঃশঙ্কং প্রতিজ্ঞাং কুরু ) ॥ ৩১ 

অনু ।-_-অতি দুরাচার ব্যক্তিও আমার উপাসনা করিতে 
করিতে শীঘ্রই ধর্মপরায়ণ হয়) চিরকাল শাস্তিলাভ করে। 



৩৭০ শমন্তগবদর্গীত। [ »মঃ অঃ 

মাং হি পার্ধ ব্যপাশ্রিত্য ষেহপি হ্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শুদ্রান্তেইপি যাস্তি পর1ং গতিষ্ :৩২ 

হে কৌস্তের়! আমার ভক্ত কখনও প্রনষ্ট হয় না, ইহা তুমি 

নিঃশঙ্ক চিন্তে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার | ৩১ 

' স্বামী 1-_নঙ্ছ কথং সমীচীনাধ্যবসামমাত্রেণ সাধুর বযত্তত্তাহ 
_ক্ষিপ্রমিতি। সুছুরাচারোৎপি মাং ভঞ্জন্ শীদ্রং ধর্মচিতো 

ভবতি, ততশ্চ শশ্বচ্ছাস্তিং শাশ্বতীমুপশাস্তিং চিতোপপ্নবোপরমরূপাং 

পরনেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রারপ্পোতি ; কুতর্ককর্কশবার্দিনো 

নৈতত্মন্যেরক্সিতি শঙ্ষকুলমঞ্ুনং প্রোৎসাহয়তি_-হে কৌন্তেয়! 
পটহকাহলাদিমহাঘোষপূর্ববকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহ 
মুক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি। প্রতিজ্ঞাং কুরু । কথম্? মে 

পরমেশ্বরস্তয ভক্তঃ সুহুরাচারো২পি ন প্রণশ্ঠতি, অপি তু কৃতার্থ 
এব স্তবতীতি,. ততশ্চ তে ততপ্রৌটিবিজ্ভাৎ বিধ্বংদিতকুতর্কঃ 
সস্তো নিঃসংশং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১ 

. অন্বয়ঃ 1---হে পাঁথ ! যে অপি পাপষোনয়; (নিরুষ্টজগ্মানঃ) 

কথ্যঃ ( ভবেষুঃ ) স্িয়ঃ টৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তেইপি মাং ব্যপাশ্রিত্য 

( সংসেব্য ) পরাং ( নর্বোভতম।ং ) গতিং যাস্তি (প্রাপ্ু,বন্তি) হি 

(নিশ্চিতম্)॥ ৩২ 
অনু ।_-হেপার্থ! যাহারা নিক্ুষ্টকুলে জন্দিরাছে এবং 

স্্রীলোক, বৈশ্ত অথবা শুত্র--যে কেহই হউক না কেন, আমার, 
আশ্রন্ন করিলে, তাহারা সকলেই পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২ 

স্বামী |-_-শ্বাচারভরষ্টং মন্তক্তিঃ পবিভ্রীকরোতীতি কিমত্র 

চিত্রংংঃ যতো! মন্তজঃ দুফুলানপ্যনধিকারিণো্পি সংসার! 



৯মঃআঃ] নবমোহ্ধায়িঃ | ৩৭১ 

'কিং পুনব্রাঙ্গণাঃ পুণ্য ভক্তা রাজর্ধযস্তথা । 
অনিত্যমন্তথং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্॥ ৩৩ 

মন্মনা ভব মন্তুক্তে! মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি যুক্তৈ।বমাঁআআনং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ 

ইতি শ্রীমহাঁভাঁরতে শতসাহশ্যাং সংহিতায়াং ৫বয়াপিক্যাং 
ভীক্ষপর্ববণি শ্রীদ্গবদগীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিষ্ভায়াং 

যোগশান্ে শ্রীকৃষ্ণ জ্ুনসংবাদে রাজবিষ্ঞা- 

রাজগুহাযোগে নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ 

ল্লোচয়তীত্যাহ-__মাং হীতি। যেহপি পাপযোনয়ঃ স্থ্যনিকৃষ্টজদ্মা- 

নোহস্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেইপি বৈশ্তাঃ কেবসং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, 

তথ| স্ত্িঘঃ শৃদ্রীশ্চাপ্যধ্যয়নাদ্িরহিতান্তেৎপি মাং ব্যপাঞ্জিত্য 

সংসেব্য পরাং গতিং যাস্তি হি নিশ্চিতম্ ॥ ৩২ 

অন্বয়ঃ |-পুণ্যাঃ (স্থরৃতিনঃ ) ত্রাদ্ষণাঃ তথা তক্তা: 

রাঁজধরয়ঃ [ পরাং গতিং বাস্তি ইতি ] কিং পুনঃ [ বক্তব্যম]? 

[ অতঃ ত্বম্) ইমম্ অনিত্যম্ ( অঞ্রৰং ) অন্নুখং ১ 
লোকং (মর্ত্যলোকং) প্রাপ্য মাং ভজদগ্ব ॥৩৩ 

অনু ।-_ন্ুককতিশালী ব্রাঙ্মণগণ এবং ভক্ত রা যে: 

পরমগতি লাঁভ করেন, ইহাও কি আঁর বলিতে হইবে? অতএব: 

তুমি এই অনিত্য ও. স্থখলেশহীন মন্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া: 
[ অবিলম্ছে ] আমাকে ভজন কর | ৩৩ 

স্বামী ।--যদ্বং তদা সংকুলাঁঃ সদাচাবাশ্চ মন্তভাঃ পরাং 

গতিং যাস্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ-_কিং পুন্রিতি। পুণ্যাঃ 

শ্রকৃতিনো ব্রাঙ্ষণাঃ, তখ| রাঁজানশ্চ তে খহয়শ্চেতি এবসতাস্চ 



৩৭২. শ্রীমস্তগবদ্গীতা ! [ ৯মঃ জঃ 

পরাং গতিং*্যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থ; | অতস্বম্ ইমং রাজধ্বি- 
রূপং প্রাপ্য লঙ্ক। মাং ভজস্ব, কিঞ্চ অনিত্যমপ্রবম্ অস্ুখং স্থৃথ- 
রহিতঞ্চেমং মর্ভ্ালোকং প্রাপ্য । অনিতাত্বািলম্বমকুর্ববন্ অনুধত্বাচ্চ 
সুখার্থমুস্তমং হিত্ব! মামেব ভজন্েত্যর্থ: ॥ ৩৩ 

অন্বয়ঃ |--[ত্বং] মন্মনাঃ (মদর্পিতচিত্তঃ) মন্তুজঃ (মৎসেবকঃ) 

( মৎপুজনশীলঃ ) ভব; মাং নমস্থুরু; এবম্ ( এভিঃ প্রকারৈঃ) 
মৎপরাণঃ [সন] আত্মানং (মনঃ) [ ময়ি ] যুত্কা (সমাধায়) 
মামেব ( পরমানন্দরূপম্) এফ্যসি (প্রা্গ্যনি ) ॥ ৩৪ 

অনু ।-_তুমি আমাতেই চিত্ত সমর্পণ কর, আমারই সেবা 

কর, আমারই পৃজনপরায়« হও, আমাকেই নমস্কার কর। 
এইরপে মৎপরায়ণ হুইয়া মনকে আমাঁতে সমাহিত করিলে 
আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ 

ইতি নবম অধ্যায় ॥ ৯ 

স্বামী ।-.জনগ্রকারং দর্শয়ন্ উপসংহরতি-_মন্মন! ইতি। 
ময্যেব মনো যন্ত স মন্মনাত্বং ভব, তথ! মমৈব তক্তঃ সেবকে! ভব, 
ষদ্যাজী মতপৃজনশীলো ভব, মামেব চ নমন্কুরু, এবমেভিঃ 
প্রকারৈশ্দৎপরায়ণঃ সঙ্লাত্মানং মনো! ময়ি যুস্কা। সমাধায় মামেৰ 
পরমানন্দরূপমেধ্যসি প্রাপ্স্যাসি ॥ ৩৪ 

নিজমৈশ্্যমাশ্চধ্যং ভক্তেশ্চাতুতবৈভবমূ। 

নবমে রাজগুহাখ্যে কপয়াবোচদচ্যুতঃ & 

ইতি ম্বামিকৃতটীকায়াং নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ 
টিপ্পনী ।--ভগবানের ভজনপ্রকাঁর প্রদর্শন রত উপ- 

সংহার করিতেছেন ।--রাজভক্ রাজভৃত্য স্থীপুত্রাদিতে আলক্তমন! 



৯মঃ অঃ) নবমোতধ্যায়ঃ। ৩৭৩ 

ছইয়াও তাহাদের ভক্ত নহে, এই জন্ত বলিতেছেন যে, ভূমি 
মাগতচিত্ত ও মন্তন্ধ হও । বাঁক্য, মন ও শরীরঘারা আমার পৃজ! 
কর এবং আমাকে নমস্কার কর) এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়! 

আমাতে চিত্ত সমাধান করতঃ গ্বগ্রকাশ আনন্দঘন সর্বোপদ্রবশূন্ত 
আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥৩৪ 

ইতি নবম অধ্যায় ॥ ৯ 



দশমোহ্ধ্যায়ঃ | 

প্রীভগবানুবাচ-_ 

ভয় এব মহাধাহো শুণু মে পরমং বচঃ। 

যতেহহং প্রীয়মাণাঁয় বক্ষ্যামি হিতকাঁম্যয়। ॥ ১ 

অন্বয়।--শ্রীভগবান্ উবাচ--হে মহাঁবাহে|! ভূয়ঃ এব 
(পুনরপি ) মে (মম) পরমং ( পরমাত্মনিষ্ঠং ) বচঃ (বাকাযং) 

শৃণু; যং শ্রীয়মাঁণায় ( মদ্বচনামতেন প্রীতিং প্রাপ্বতে ) তে 

(তুভ্যম) অহং হিতকাম্যয়া (হিতেচ্ছয়া) বক্ষ্যামি 

( কথয়িষ্যামি ) ॥ ১ 

অনু ।-_শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো৷ ! পুতররায় 

আমার পরম বাক্য শ্রবণ কর; আমার বচনামূতে তুমি প্রীতিলাভ 
করিতেছ, এজন্ত তোমার ছিতার্থ ইহা! বলিতেছি ॥ ১ 

। স্বামী ।- উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্বং সপ্তমাদৌ বিভ্ভৃতয়ঃ | 

দশমে তা বিতন্তস্তে সর্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥ এবং তাবৎ সগুমাদিভি- 
স্সিভিরধ্যাপ্ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্বং নিরূপিতং তদ্িভূতক়শ্চ সপ্ুমে 
"রসৌইহমপ্ন, ইত্যাদিনা, সংক্ষেপতে| দর্শিতাঃ, অষ্টমে চ “অধি- 
যজ্ঞোহহমেবাত্র” ইত্যাদিনা, নবমে চ “অহং ক্তুরহং যজ্ঞ 
ইত্যাদিনা। অথেদ|নীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ ক্বভক্কেশ্চা- 
বশ্ঠকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবান্বাচ--ভূয় এবেতি। মহাস্তো 
যুদ্ধাদিন্বধর্াহুষ্ঠানে মহ₹ৎপারিচর্ধ্যায়াং বা কুশলৌ বাহ্ যস্ত তথ! 
হে মহাবাহো! ভূর এব পুনরপি মে ৰচঃ শৃখু। কথভৃতম্? 



১মঃ অঃ ] দশমোধধ্যায়ঃ | ৬%৫ 

ন মে বিছুঃ মুরগণাঁঃ প্রভবং ন মহ্ষমঃ 
অহমাদিহি দেবানাং মহষাঁণাঞ্চ সর্ববশঃ ॥ ২ 

পরম পরমাত্মনিষ্ঠম্ মঘচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্মৎবতে তুত্যং 

হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়। যদহং বক্ষ্যাঁমি তৎ ॥ ১ 
টিপ্পনী ।-_সগুম, অষ্টম ও নবম অধ্য।য়ে সোপাঁখিক এবং 

নিরুপাধিক ভগবদ্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । ধ্যানের উপযোগিবিধায় 

সোপাধিক ভগবানের বিভূতি এবং জ্ঞানের উপযোগিবিধায় নিরু 

পাঁধিক ভগবানের বিভূতি প্রসোহ্হমপ্ন, কৌন্তেয়” (৭ম ৮ম) 
ইত্যাদি এবং “অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ” (৯ম ১৬শ) ইত্যাদি হ্ল্রেকে 

সংক্ষেপে বলা হইয়াছে । ইদানীং ধ্যানের জন্য সেই সমস্ত 
বিভূতির বিস্তার আবশ্তক এবং জ্ঞানের জন্য ছুর্বজ্জেরত| নিবন্ধন 

ভগবন্তত্বও পুনর্বার বল! প্রয়োজন; এই নিমিত্ত দশম অধ্যায় 

আরম্ভ করিতেছেন। --ভগবান্ বলিলেন, হে অঞ্ঞুন ! তুমি পুন- 

ধর্বার আমার উৎকৃষ্ট বচর্ শ্রবণ কর। আমি মনে করি আমার 

বাক্যামৃত পানে তুমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছ, অতএব আমি যাহা 
বলি তাহ! পুনর্ধবার শ্রবণ কর ॥ ১ | 

অহ্গয়ঃ |--সরগণাঃ (দেবাঃ) মহ্র্ষয়ঃ ( ভূগ্প্রভৃতয়প্চ ) 

মে (মম) প্রভবং (নানাবিভূতিভিরাবিত্ভাবং ) ন বিছুঃ (জানস্তি); 

হি ( যতঃ) অহং দেবানাং মহ্যাঁণাঞ্চ সর্বশ: (সর্বৈঃ প্রকারৈঃ ) 
আদিঃ (কার্ণম্)॥ ২ 

অনু 1---দেবগণ এবং ভৃগু প্রভৃতি_মহধিগণ আমার প্রভব 

অর্থাৎ নানাবিধ বিভূতিতে আমার আবির্ভাব অবগত নহেন। 

কারণ, আমি দেখগণের ও মহষিগণের [ উৎপাদক চি 
নর্ধপ্রকারে আদি অর্থাৎ কারণ ॥ ২ 



৩৭৬ প্রমন্তগবদগীতা ৷ [ ১ম জজ: 

যোমামজমনাঁদিঞ্চ বেত্তি লৌকমহেশ্বরমূ। 
. অসম্মঢঃ স মর্ত্েযু সর্ববপাঁপৈই প্রযুচ্যতে ॥ ৩ 

স্বামী 1---উক্তশ্তাপি পুনর্ধচনে দুজেকত্বং হেতুমাহ-- 
নমেবিদুরিতি। মে মম গ্রকৃষ্টং ভবং জদ্মরহিতষ্টাপি ন।না- 

বিভূতিভিরাবির্ভাবং মুরগণ। অপি মহর্যয়োহপি ভৃগ্বাদয়েো! ন 

জানস্তি। তত্র হেতু২,--অহং হি দেবানাং মহযাঁপাঞ্চাদিঃ কারণং 
সর্ধবশঃ সর্কেঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্তকত্থেন ৮, 
অতো! মদুগ্রহং বিনা মাং কেইপি ন জানস্তীত্যর্থ; ॥ ২ 

টিপ্রনী ।-যদি বল এই বিষয়ে ইতিপূর্বে বু বল! হইয়াছে, 
তবে পুনর্বার বলিতেছ কেন? তদুত্বরে বলিতেছেন।--আমার 

প্রভাব, ইন্দত্রার্দি দেবগণ ও ভৃগু প্রভৃতি সর্বজ্ঞ খবিগণও অবগত 
নহেন; কারণ আমি লমন্ত দেবগণের, নিখিল মহযিগণের উৎপাদক 
ও বু্ধ্যাঁদির প্রবর্তক বলিয়৷ আর্দি জ্ারণ) খতএব তাহার! 
আমার বিকারভৃত কলিয়া আমার প্রভাব অবগত নহে ॥ ২ 

অন্বয়ঃ |--যঃ মাম অনাদিম (আদিহীনম) অজং 

( জন্মশূন্তং ) লোক-মহেশ্বরং ( লোকানাং মহান্তম্ ঈশ্বরং )চ বেস্তি 
(জানাতি) সঃ মঙ্ত্েতু ( মহুষ্যেতু) অপন্মঢ: ( সঙ্গোহরহিতঃ ) 

[ সন্ ] সর্ধপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ 
অনু ।--ধিনি আমায় আদিহীন, জন্মহীন এবং সর্বব- 

লোকের মহান্ ঈশ্বর বলিয়া অবগত আছেন, তিনি মন্ষ্যলোকে 
সম্োহ-বিরহিত হইয়া সমুদয় পাপ হইতে বিষুক্ত হন। ৩ 

স্বামী ।-_+এবভৃতাত্বজ্ঞানে ফলমাহ-_যো মামিতি | সর্ধ্ব* 
কারণত্বাদেব ন বিষ্ততে আদিঃ কারণং যস্ত তমনাদিম অত 
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বুদ্ধিজ্্বানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দম: শমঃ | 
স্বখং হুঃখং জবোহভাবে। ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ 

অহিংসা সমত। তুষ্টিস্তপো। দানং যশোইযশঃ 
ভবস্তি ভাব! ভূতানাং মত্ত এব পৃথখিধাঃ ॥ ৫ 

এবাজং জন্পূন্তং লোকানাং যহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি, স 
মঙ্ুষ্যেযু সন্মোহরহিতঃ সন্ সর্বপাপৈঃ প্রমৃচ্যতে ॥ ৩ | 

অন্বয়ঃ ।-বুদ্ধিং জঞানম্ অসন্সোহঃ ক্ষম! সতাং দমঃ শমঃ 
সুখং দুঃথং ভবঃ অভাব: ভয়গ্চ অভয়ম্ এব চ; অহিংস! সমতা তুষ্টিং 
তপঃ দানং যশঃ অযশঃ [ এতে ] ভূতানাঁং ( প্রাণিনাং ) পৃথখ্িধাঃ 
ভাবাঃ মত্ত: ( মৎসকাশাৎ ) এব ভবস্তি (জায়স্তে )॥ ৪। ৫ 

অনু ।-বুদ্ধি (সার ও অসারসম্বন্ধে বিবেকনৈপুণ্য ), 
জ্ঞান ( আত্মবিষয়ক বোধ ), অসন্মোহ (ব্যাকুলতার অভাব ), 

ক্ষম1 (নহিষুতা), সত্য ( বথার্থকথন )» দম ( বহিরিক্রিয়ের 
সংযম ), শম ( অস্তঃকরণের সংযম), স্থখ ( অন্গকৃল বিষয় প্রার্িজাঁত- 
সন্তোষ), ছুংখ (প্রতিকূল বিষয়প্রাপ্তি-জনিত অপস্তোষ ), *ন্তব 

( উদ্ভব), অভাব (নাশ), ভয় (ত্রাস), অভয় ( ভয়হীনতা! ), 

অহিংস ( পরগীড়া-নিবৃত্তি ), সমতা (রাগঘেষাদিহীনতা ), তুটি 
( দ্ববলক অর্থে সন্তোষ ), তপঃ (শারীরাদি ১৮শ অধ্যায়ে যাছ! 
উক্ত হইবে ), দান (ন্তাঁয়োপজ্জিত ধনা্দির সৎপাত্রে অর্পণ ), যশঃ 

( কীন্তি), অধশ:: ( ছুষীন্তি)-_প্রাণিগণের এই সকল পৃথক্ পৃথক্ 
নানাবিধ ভাব আঁম| হইতেই উৎপন্ন হইয়া! থাকে ॥ ৪1 ৫ 

স্বামী ।--লোকমহেশ্বরতাং স্দুটয়ন্থি-_বুদ্ধরিতি ভ্রিভিঃ। 
বদ্ধ স্মারাসারবিবেকনৈপৃণাং জালমা ত্ববিষয়ম॥ অসন্মোহো 



৮ শ্রমন্তগবদ্গীত। | [ ১*মঃ অং ' 

র্যাকুলত্বাতাবঃ, ক্ষমা সহিষুত্বংখ সত্যং যথার্থভাষণং, দমো 
রাহ্েক্িয়সংযম:। শমোহস্তঃকরণজংযমঃ। সুখমন্কুলসংবেদনীয়ং 
দুঃখঞ্চ তদ্িপরীতম্, ভব উত্তব:, অভাবন্তদ্বিপরীতঃ, ভয়ং ত্রাস 
অভয়ং তদ্বিপরীতম্। অস্ত লোকস্ত মন্ত এব ভবস্তীত্যুত্তরেণান্বয়:। 
ক্ষিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা, পরপীড়ানিবৃত্তিঃ, মতা রাগছ্েষাদি- 

রাহিত্যিং, মিত্রামিত্রতুল্যতা চ) তুষ্টি্দেবলদ্ধেন সন্তোষঃ, তপঃ 
শারীরাদি বক্ষ্যমাণং, দানং ন্যায়ার্জিতন্যা ধনাদেঃ সৎপাত্রেইর্গণং 

যশঃ সৎকীন্তিঃ, অযশো! দু্ীন্তি:,--এতে বৃদ্ধিজ্ঞানাদয়ন্তদ্িপরীতা- 

শ্চারুদ্ধ্যাদয়ে| নানাবিধা তাৰাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব 

ভবস্ি ॥ ৪৫ 

টিঞ্সনী |- ভগবানের সর্বালোক-মহেশ্বত্ব বিস্ৃততাবে 

বলিতেছেন ।-বুদ্ধি অর্থ--অন্তঃকরণের সুক্ষবিষয়ৰিবেচনাশক্তি, 

জান-_আত্মনাত্ম যাবত'য় বস্তবিষ্বেক অসংযোহ--জ্ঞাতব্য এবং 
কর্তব্য বিষয়ে অব্যাকুলভাবে বিবেচনাপূর্বক প্রবৃত্তি, ক্ষমা__ 

প্রন্থত অথব। তিবস্কৃত বাক্তির নির্ব্বিকারচিত্ততা, সত্য--প্রমাণনিশ্চিত 

বিষয়ের তৎ্প্রকারে কথন, দম--বাহোন্দ্রিয়ের তব ত্ব বিষ হইতে 

নিবৃত্তি, শম-_অন্তরিক্রিয়ের স্বকীয় বিষয় হইতে নিবৃত্বি, স্থখ-- 

ধর্জন্ত অনুকূলবূপে অধধিগত বস্ত, ছুঃখ-_অধর্শজন্ত গ্রতিকূলবেদনীয় 
বস্তবিশেষ,' ভব--উৎপত্তি, অভাব--নাশ, ভয়স্ত্রাস, তদ্বিপরীত 

অভয়, হিংসা প্রাণিবর্গের পীড়াঁনিবৃত্তি, সমতা চিত্তের 

রাগছেষাদি রহিতাবস্থা, তুষ্টি-_-ভোগ্য পদার্থে পর্য্যাপ্ততাৰোধ, 

তপঃ-_শাস্ত্রীয় পথে কায়েন্দ্িয়াদির শোষণ, দ।ন--দেশ-কাল-পাত্র- 

বিবেচনায় শ্রন্ধাপৃর্ববক যখ।শক্তি অর্থাদি প্রদান, যশঃ-ধন্ম নিমিত্ত 
লোকগ্রশংসারূণ প্রপিদ্ধি, অবশ--অবর্ নিমিত্ত লোক নিন্দারূপ2 
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মহ্রধয়ঃ সপ্ত পূর্ধ্ে চত্বাবো। মনবস্তথা। 
'মন্ডাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬ 
'এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যে। বেতি তত্বতঃ। 
সোৌহবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ 

প্রপিদ্ধি; যাবতীয় প্রাণিগণের ধন্মাধন্মাদি নিমিত্তবৈচিত্রো পৃথক্রূণে 
উৎপন্ন বুদ্ধযাদি ভাবসমৃহ এবং তাহার কারণসমূহ আম! হইতে 
উৎপন্ন, অপর কোন ব্যক্তি হইতে নহে, অতএব আমার মহিমার 
কথা আর কি বলিব? ॥ ৪1৫ 

অন্বয়ঃ |--সণু মহর্ষয়ঃ (ভূগ্থ।দয়ঃ) [তেভ্যঃ ] পুর্বে 

[ অন্টে ] চত্বর: ( মহ্ষক়ঃ সনকাদয়ঃ ) তথা মনবঃ (স্বায়ভু বাদয়ঃ) 

মদৃভাব।ঃ € মদীয়প্র ভাবযুক্তাঃ ) মানসা জাতাঃ ( মমৈব মনসঃ 

সঙ্কল্পমাত্রাথ জাঁতাঁঃ) লোকে [ বর্ধমানাঃ ] ইমাং (ব্রাণানাঃ ) 

যেষাং প্রজাঃ ( সম্ভতয়ঃ শিষ্যাদয়ো বা) ॥ ৬ 

অনু ।--তৃগু প্রভৃতি সপ্ত যহর্ষি [ তাহাদেরও ] পূর্বতন 

সনকাদি চাঁরিটি মহর্ষি এবং স্থায়ভ্ৰাদি চতুদ্দিশ মন, ইহারা 

মকলে আমারই প্রভাবযুক্ত ও হিরণ্যগর্ভম্বরূপ আমারই সঙ্বল্পমাত্র 
হইতে জাত; লোকে বর্দসান ব্রাদ্ষণাঁদি ধাহাঁদের সন্তান-সন্ততি 
অথবা শিষ্য ॥ ৬ 

স্বামী ।--কিঞ্চ মহ্বম় ইতি। সু মহর্ধয়ো ভূথাদয়ঃ, 

“সঞ্চ রাহ্মণা ইত্েতে পুরাণে নিশ্চয়ং গত” ইত্যাদি গুরাণপ্র সিদ্ধা- 

স্তেভ্যোঘপি পূর্বেইন্মে চত্বারো মহ্্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ 

্বায়ভুবাদয়ো মন্তাবা মদীয়ে। ভাঁবঃ প্রভাবো যেষু তে হিরণ্য- 

গর্ভাত্বনো মমৈব মনসঃ সঙ্কল্পমাত্রাজ্জাতাঃ| গ্রভাবমেবাহ্-- 



্ 

মত্ত: ( মৎসকাশাৎ ) সর্বধং প্রবর্ততে ইতি মন্তা ( অববুধ্য ) বুধাঃ 

৪৮০ শ্রীমস্তগবদঙ্গীতা। [ ১*ম: অঃ 

'অহং সর্ধবস্ত প্রভবে মত্তঃ সর্রবং প্রবর্তৃতে। 

ইতি মত্ব! 'ভজন্তে মাং বুধ! ভাঁবসমন্থিতাঃ ॥ ৮ 
য়েষামিতি। যেষাঁং ভূগ্ব।দীনাং সনকাদীনাঁঞধ ইম। ব্রাক্ষণান্ধা 

লোকে বর্দয়ান! যগ্গাযথং পুক্রপৌত্রাদিরূপাঃ লিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাঞ্জ 
প্রজাঃ জাতা বর্তত্তে ॥ ৬ 

অন্বয়ঃ ।-স্্ষঃ মম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ ততবতঃ (শ্বরূপতঃ) 
বেত্তি (জানাতি) সঃ অবিকম্পেন ( নিংসংশয়েন ) যোগেন (সম্যগ- 

দর্শনেন ) যুজ্যতে (যুক্কো ভবতি ) অত্র সংশয়ঃ ন[ অন্তি]॥৭ 
অনু ।--যিনি আমীর এই বিভূতি এবং এশ্বধ্যলক্ষণ যোগ 

সম্যকৃরূপে অবগত আছেন, তিনি সংশয়বিহীন যোগে (জ্ঞানে) 
যুক্ত হন; এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৭ 

স্বামী ।-ঘঘোক্তবিভূত্যাদিততজ্ঞানস্ত ফলমাহ--এতামিতি। 
এতাং ভূগ্াদিলক্ষণাং মম বিভূতিং যোগঞ্ষেশ্বর্য্যলক্ষণং তত্বতো যে। 
বেদ্ধি সঃ অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সগ্যগর্শনেন যুদ্ধো 
ভবতি নাস্ত্যত্র সংশক়ঃ ॥ ৭ | 

» টিপ্লনী |-_সোপাধিক ভগবানের প্রচাব বলিয়া তাহার 
জ্ঞ/নফল বলিতেছেন।-_পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধ্যাদিরপ আমার বিভৃতি 

এবং তন্নিশ্দাণশক্তিবূপ োগ যে ব্যক্তি অবগত আছে, সে সম্যক 

জানের স্থিরতালক্ষণ অবিচলিত যোগনমহিত হয়, এ বিষয়ে কেহই, 
তাহার প্রতিবদ্ধকতাঁচরণ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৭ 

অন্বয়ঃ ।___অহং সর্বস্ত [ জগতঃ ] গ্রভবঃ ( উৎ্পত্তিহেতুঃ) 

(বিবেকিনঃ) ভাবসমঘ্বিতাঃ (প্রীতিযুক্তাঃ) মাং ভজস্তে 
( আরাখয়ন্তি )॥ ৮ 
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মচ্চিতা মদগতপ্রাণা বোঁধয়ন্তঃ পরস্পরম্। 

কথয়স্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯ 

অনু ।--আমি সমুদয় জগতের উৎপত্তির হেতু; আমা 
হইতে সমুদয় উদ্ভূত হয়; ইহ। অবগত হইয়া পণ্তিতগণ প্রীতিযুক্ত 
হইয়া আমাকে আরাধনা করেন ॥ ৮ 

স্বামী |-যথা চ বিভূতিযোগপ্পোজ্জীনে সম্যগজ্জানা- 
বাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি--অহমিত্যা্দি-চতুর্তিঃ। অহং সর্বন্ত জগত: 
শুভবে ভূথাদি-মদ্বাদিক্ূপবিভূতিদবারেণোঁৎপত্তিহেতৃঃ, মত্ত এব চ 

অন্য সর্বাস্য বুদ্ধিজ্ঞানমসম্মোহ ইত্যাদি সর্বং গ্রবর্ততে,ইত্যেবং যন্তা 
অববূধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্থিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং 
ভজন্তে ॥ ৮ | 

টিপ্পনী ।--যাদৃশ বিভূর্তি এবং যোগ জানিতে পারিলে 
জীবের অবিচলিত যোগ লাভ হয়, তাহা বক্ষ্যমাণ ক্ল/কচতুষ্টয়ে 
বলিতেছেন ।- আমি বাস্থদেব রূপে পরব্রক্ধ এবং সমস্ত জগতের 

উপাদান ও নিমিত্ত কারণ? নিখিল বিশ্ব নিজ নিজ সীম! অতিক্রমণ 
না করিয়া সর্বজ সর্বশভিমান্ অন্তধ্যামী আম! দ্বারাই চালিত 

হইয়া ম্ব শ্ব কার্ধ্যে প্রবৃত্ত আছে; পণ্ডিতগণ এইরূপ বিবে্ন। 
করিয়া! পরমার্থতত্বগ্রহণকূপ প্রেমসমদ্বিত হইয়া আমাকে ভজনা 
করেন।৮  , মা 

অগ্বয়; |--মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ ( মধ্যপিিতেন্্িয়াঃ) 

[ বুধাঃ] পরম্প্রম্ (অন্টোগ্যং) বোধয়স্তঃ নিত্যং (সর্ববদ1 ) 

কথয়স্তশ্চ ( সঙ্হীর্ভয়ন্তশ্চ ) তুষ্যন্তি ( অন্ত্রমোদনেন তুঠিং যাস্তি) 
রমস্তি চ ( নির্ৃতিং যাঁস্তি চ)। ৯ 
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তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্ধ্বকমূ । 
দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ 

অনু ।-_সেই বিবেকিগণ আমাতে চিত্ত ও ইন্দরিয়বর্গ অর্পণ 
করিয়া পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া দিয় এবং সর্বদা আমার 

মাহাত্ম্য কীর্ভন করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হন, এবং শাস্তি লাভ 

করেন ॥ ৯ 
স্বামী |-_গ্রীতিপূর্বকং ভজনমেবাহ--মচ্চিত্বা ইতি। 

ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, মমেৰ গতাঃ প্রান্তাঃ গ্রাণা 

ইন্দছিয়্াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণ। মধ্যর্পিতজীবমা ইতি বা, 
এবক্ভুতান্তে বুধ! অন্যোন্তং মাং ম্তায়োপেতৈঃ শ্রত্যাদিপ্রমাণৈর্বোধ- 
যস্তো বুদ্ধা চ মাং কথয়স্তঃ সংকীর্তযন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ/স্তি অনু 
মোদনেন তুষ্িং যাস্তি রমস্তি চ নির্বৃতিং যাস্তি ॥ ৯ 

অন্থয়ঃ ।---সততযুক্তানাং (মগ্যাসক্তচিত্তানাং ) প্রীতি- 
পূর্ববকং [মাং ] ভজতাং তেষাঁং তং বুদ্ধযোগং (বুদ্ধিরূপম্উপায়ং ) 

দামি, যেন ( উপ|য়েন ) তে মাম্ উপযাস্তি ( প্র।প্ন,বস্তি )॥ ১৭ 
অনু ।--আমাতে আসক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্বক আমার 

ভজনাকারী সেই সকল বিবেকিগণকে আমি এরূপ বুদ্ধিরূপ 

উপায় প্রদান করি-_যাহাঁতে তাহারা আমায় প্রাপ্ত হইতে 
পারেন ॥ ১০ 

স্বামী ।--এবভ্তানাঞ্চ সম্যগ জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ-- 
তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং মধ্যা সক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্বকং 
ভঞ্জতাং তৎ বুদ্ধিরূপং যোগমুপ।য়ং দদা মি, তমিতি কম? যেনো।- 

পায়েন তে মন্তক্তা মাং প্রাপ্ু,বস্তি ॥ ১০ | 
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- তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 

' নাশয়াম্যত্মভাবন্ছে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ ১১ 

অছয়ঃ |.--তেষ।ম্ অন্থকম্পার্থম্ ( অগ্থুগ্র্থার্থম) এব অহম্ 

আত্মভাবস্থ: (বুদ্ধিবৃত্তো স্থিত:) [ নন্] ভাম্বতা (বিক্ফুরতা) 
জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ ( সংসারাখ/ং ) নাশয়ামি ॥ ১১ 

অনু ।--তাহাঁদের প্রতি অস্গ্রহপ্রকাশার্থই দ্বামি 
তাহাদের বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া উজ্জল জ্ঞানময় টি 
জজ্ঞানভাঁত অন্ধকার বিনষ্ট করি ॥ ১১ 

স্বামী ।-বুদ্দিযোগং দত্বা চ তস্থাঙ্থভবপর্য্যস্তং তমাবিষ্কৃত্য 
অবিদ্াকৃতং সংসারং নাশয়া শীত্যাহ--তেষ।মিতি | তেষামন্থকম্পার্থ- 

মনুগ্রহার্থষমেবাজ্ঞানাজ্ব।তং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি ; কুত্র স্থিতঃ 

সম্ কেন ব! সাঁধনেন তমে! নাঁশয়ামীত্যত আহ--মাস্ভাবস্থে। 

বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিত; সন্ ভাঙ্বতা বিক্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন 
নাঁশয়ামি ॥ ১১ 

টিপ্ননী ।-_ভগবৎপ্রদত্ত বুদ্ধিযোগ্নের ফল আত্মুজ্ঞান 
প্রাপ্ধি। ভগবান্ এতছুভয়ের মধ্যবর্তা ব্যাপার বহিতেছেন ।__ 
তাহাদের কিরূপে শ্রেয় হইবে এই জন্ত আমি আত্মাকার চিত্তবৃত্ধির 
বিষয়ীভূত হইয়া মদ্বিষযয়ক অস্তঃকরণরূপ দীপতুল্য অতুযুজ্জল 
চিদাভাসযুক্ত জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞার্মজ।ত মিথ্যা প্রত্যয়রূপ তমঃ অর্থাৎ 

জ্ঞানীবরণ অন্ধকার বিনাশ করি। যেমন দীপ অন্ধকার বিনাশ- 

বিষয়ে দীপোৎপত্তিভিন্ন কম্দ অথবা অভ্যাসাদির অপেক্ষা 

করে না এবং তত্বার! বিদ্কমান বস্তরই প্রকাশ হয়, কিন্তু অ্গৎপন্থ 

কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, সরূপ জ্ঞ/ন ও অজ্ঞান নিবর্তন- 
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অর্ঘঘুন উবাঁচ-- 

_পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্। 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূমূ ॥ ১৯ 
আহুস্তাম্থষয়ঃ সর্বেব দেবধিরারদস্তথ] | 
অসিত দেবলো ব্যাসঃ স্বয়খৈব ব্রবীষি মে ॥১৩ 

বিষয়ে স্েৎপত্তিভিন্ন কন্ম অথব। অভ্যাসের অপেক্ষ। করে ন!। 

এৰং তত্ব।র! বিস্তমান মোক্ষের অভিব্যক্তি হয় মাত্র, কিন্তু অন্ুৎপন্সের 

উৎপত্তি হয় না--যন্নিবন্ধন তাহার ক্ষয়িত্ব অথব! কর্মাপেক্ষিত্ব হইতে 
পাঁরে। “ভান্বতা” এই বিশেষণদ্ধারা তীব্রপবনরূপ অসস্তাবনাদি 

প্রতিবন্ধকের অভাব স্ুচিত হইল। দীপ যেমন স্বকীয় আবরণ 
দূর করে, নিজের কাধ্যে স্বজাতীয় অপরের অপেক্ষা করে না 
এবং স্বোঁৎপত্ভিব্যতিরিক্ত অন্তের মুখাপেক্ষী নহে। জ্ঞানও তদ্রণ 
বলিয়া রূপকঘ্বারা এই বিষয়টী পরিষ্ফুট করা হইল ॥ ১১ 

অন্থুয়ঃ |- অজ্জনঃ উবাচ--ভবান্ পরং ব্রদ্ম, পরং ধাম 

( আশ্রয়ং) পরমং পবিআম্[ এব চ ]) সর্বে্ খষয়ঃ (ভূগুগ্রভৃতয়ঃ ) 

দেবধিঃ নারদঃ তথা অমিতঃ দেবলঃ ব্যাসশ্চ ত্বাং শাশ্বতং (নিত্যং) 

পুরুষং [ তথা] দিব্যং (গছ্োঁতনাত্মক। হ্য়ন্প্রকাশম্) আদিদেবং 

(দেবানামাদিভূতম্ ) অজম্ (অজম্ম(নং) বিভ্বং চ (ব্যাপকঞ্*) আহঃ 

( বদস্তি) [ তং] হয় মে ( মহাং) ভ্রবীষি ॥ ১২1১৩ 

অনু ।--অঞ্জুন কহিলেন-তুমি পরতরক্ষ, পরম আশ্রয়, 
পরম পবিজ্। সমঘ্ত খষিগণ, দেবধি নার, অসিত, দেবল, 

ব্যাস, ইহারা! সকলে তোমাকে চিয়স্তন পুরুষ, জ্যোতির্ময় আদিদেব 
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সর্বমেতদূতং মন্যে যন্মাং বদদি কেশব । 

নহি তে ভগবান্ ব্যক্তিং বিছ্ুর্দেবা ন দ[নবাঁঃ ॥১৪ 

জন্মহীন এবং বিভু ( সর্বব্ণাপক ) বলিয়া থাকেন; তুমি স্বয়ং ও 

আমার নিকট সেইরূপ বলিতেছ ॥ ১২1১৩ 

স্বামী ।--সংশেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞানু- 
উগবস্তং স্তবন্নঙ্ঞুন উব.চ--পর: ব্রন্দেতি সপ্ডভিঃ ৷ পরং ব্রদ্ম পরং 

ধাম চ আঁশ্রক্ঃ পরমং পবিন্ধং ভবাঁনেব ; কুত ইত্যত আহঃ 

শাশ্বত" নিত্যং পুরুষং তথ! দিব্য, ছেোঁতনাত্বকং স্বমম্প্রকাঁশম্, 
আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানামাণ্ভিতমিত্যর্থ:, তথা অজম্ 
অন্জন্নানং বিভুঞ্চ ব্যাপকং ত্বামেবাছ্ঃ। কে ত ইত্যাহ--আহুরিতি 

খবয়ো তৃথ্াদমঃ সর্বেব,দেবধিশ্চ নাঁরদঃ অনিন্তশ্চ দেবলশ্চ ব্যানশ্চ, 

স্বয়ং ত্বমেব সাক্ষান্সে মং ব্রবীধ ॥ ১২1১৩ 

অন্বয়ঃ |--হে কেশব! যৎ সাং [প্রতি] বদসি এতৎ 

নর্বম্ ধতং ( সত্যং ) মন্তে ; হি (যত্ঃ) হে ভগবন্! তে (তব) 

ব্যক্তিম্( আবির্ভতীবং ) দেবাঃ ন বিছুঃ (জানন্তি) দানবাশ্চ ন ॥ ১৪ 

অনু ।--হে কেশব! আমায় যাহা বলিত্ছে, এ সকলই 
আমি সত্য মনে করি; যেতেতু হে ভগবন্! তোমার আবির্ভাব 

সম্বন্ধে দেবগণ বা দাঁনবগণ কেহই কিছু অবগত নহেন ॥ ১৪ 

স্বামী_অতো মম্দেনীং অদীকসৈশ্বষ্যৈহসত্ভ।বনা। নিবৃ- 
ত্তেত্যাহ'_-দর্বমেতদিতি । এততভ্তবানেৰ পরং ব্রগেত্যাদি সর্বম্পি 

ফ্তং সত্যং মন্তে যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি “ন মে বিছুঃ সুরগণাঃ, 
ইত্যাদি, তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ_-ন হীতি | হে ভগবংস্তুব 

১৭ 



৩৮৬ শমদ্গবদগাত। | [| ১০মঃ অ: 

স্বয়মেবাত্মনাক্ানং বেখ তং পুরুষোতম। 

ভূঙভভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥॥ ১৫ 

ব্যক্তিং দেবা ন বিছুঃ অস্মদনথগ্রন্থার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানস্তি 

দানবাশ্চ অশ্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিছুরেবেতি ॥ ১৪ 

টিপ্রনী।-__অঞ্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি কেশব অর্থাৎ 

্রক্ম-রুত্র প্রভৃতিরও »মু গ্রাহক, এতাদূশ এন্বর্যঃব।ন্ বলিয়া তোষার 
অবিদিত কিছুই নাই) তুমি নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছ যে, তোমার 
কথিত বিষয় আমার অণুমাত্রও নংশয় নাই) হে সমগ্র এঙ্বরধা- 
সমন্বিত! তোমার প্রভাব অতিশয়জ্ঞানসম্পন্ন দেবগণও পরিজ্ঞ।ত 

হেন, দানব এবং খধিগণও পরিজ্ঞাত নহেন ॥ ১৪ 

অন্বয়ঃ | হে পুরুষোত্তম ! হে ভূঙভাবন ! (ভূতোৎপাদ ক) 

হে ভূতেশ ! (ভূতানাং নিয়স্তঃ), দেবদেব ! (দেবানামাদিত্যাদীনাং 

দেব প্রকাশক ); হে জগৎপতে ! (বিশ্বপালক ) ত্বং শ্বঃমেব 

অ।তুন! (ব্বেনৈব) আত্মানং (ম্বং) বেখ ॥ ১৫ 

।. অনু | হে পুরুষোত্বম ! হে ভূতোৎ্পাদক ! হে ভূতশ! 

হে দেবদেব! হে জগতপতে ! তুমি স্বমংই আপনার দ্বারাই 

আপনাকে অবগত আছ [ জন্যে জানে না ]॥:৫ 

স্বামী |- কিং তহি শ্বয়মিতি। শ্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেখ 
জানাসি নান্তঃ তদপ্যাত্বনা স্বেনেক বেখ ন সাঁধনাস্তরেশ। 

অত্যাদরেশ বহুধা সম্বোধয়তি-_ হে পুরুষোত্তম! পুরুষে, ত্তমত্তে 

হেতুগর্তপন্োপনানি -হে ভূতভাবন! ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ ! 
নিয়স্তঃ ! দেবানাম।দিত্য।দীন!ং দেব! প্রকাশক ! জগৎ্পতে ! 
বিশ্বপালক | ॥ ১৫ ৃ 



১০মঃ অঃ) দশমোছিধ্যাঘঃ | ৩৮৭ 

বক্ত মৃহস্তশেষেণ দিব্য। হযাত্মবিভূতয়ঃ | 
যাভিববভুতিভিলেকানিখাংস্ত্রং ব্যাপ্য তিনি ॥১৬ 

টিপ্রনী ।__-যেহেতু তুমি আমাদের আদি ও অজয়, এই 
জন্য তুমি অন্তের উপদেশ ব্যতিরেকে নিজেই নিজেকে অবগত 

আছ। তোমার দ্বিবিধ রূপ, নিরুপাধিত ও সোপাধিক; 

নিরতিশয় জানৈশ্বয্য শক্তিবান্ বলিয়া! সোপাধিক, প্রত্যগাত্মবিষয়তা- 
নিবন্ধন নিরুপাধিক। তুমি নিজের এই ছিবিধ স্বরূপই অবগন্ত 

আছ। অন্যের অজ্জেয় বিষক্স আমি কিরপে অবগত হইব? এই 
আশঞ্চ। দূর করিয়া প্রেম ও উতৎ্কাঁবশতঃ বন্ধপ্রকারে সখোধন 
করিতেছেন ।--ভে পুরুষোত্তম ! পুকুষোভ্তম অর্থে যাবতীয় পুরুষের 

শ্রেষ্ঠ ; তোমার অপেক্ষা যাবতীষ্ব পুরুষই নিকৃষ্ট, অতএব তাহাদের 
অজ্ঞাত বিষষ়্ও তোমার অজ্ঞাত থাকিতে পারে না । ভগবানের 

পুরুষোত্তমত্ব পরবন্তাঁ সম্বোধনচতুষ্টয়ে প্রক।শ করিতেছেন “হে 
ভুভতাবন”। সর্বভূতজনক ! পিতা হইয়া কেহ কেহ ইস্ট হয় না 
এইজন্য বলিতেছেন, হে ভূতেশ” ! প্রাণিগণের নিরস্তা, নিয়ন্তাও 

আরাধ্য না হইতে পারেন তজ্জন্য “৫দবদেব” অর্থাৎ সর্বারাধ্য দেব- 

গণেরও আরাধনীয়; আরাধ্য ব্যক্তিও পাঁলগিতাঁরূপ পতি না হইতে 

পারে এই জছ্য “জগৎপতে” অর্থাৎ হিতাহিতের উপদেশবর্তা। 

গরতাদুশ বিশেষণবিশিষ্ট তুমি সকলের পিতা, গুরু, রাঁজা, অতএব 
সর্বপ্রকাঁরে নকলের আরাধনীক্স ॥ ১: 

অন্বয়ঃ |_-যাভিঃ বিভূতিভিঃ ত্বম্ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য 
তিষ্ঠটসি [ তাঃ] দ্িব্যাঃ ( অত্যন্ভুতাঃ) আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ 

( সাঁকল্যেন ) বক্ত,ম্ অর্থদি ( যোগ্যে। ভবসি )॥ ১৬ 



৩৮৮ শ্রমদ্তগবদ্গীত|। [ ১*যঃ অঃ 

কথ খিদ্যামহং যৌগিংস্তাং সদা পরিচিন্তয়ন্। 
কেু কেষু চ ভাবেধু চিন্ত্যোইসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ 
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দিন। 
ভূম্ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃণুতো নাস্তি মেহম্থৃতম্ ॥ ১৮ 

অনু ।-_তুমি যে সমস্ত বিভূতি ছারা এই [ভূলোকাদি ] 

সমুদয় লোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ, তোমার নেই সমুদয় 
অতি অদ্ভুত বিভূতিগডলি আমাকে সম্যকূরূপে বল ॥ ১৬ 

স্বামী ।--যন্তাত্তবাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি ন দেবাঁদয়- 
সুম্মাঘভ,মহ্পীতি। য| আত্মনস্তব দিব্যা অত্যতুত| বিভূতযন্তাঃ 
সব্বাঃ বক্ত,ং ত্বমেবাংসি, ঘোগ্যোহদি যাভিরিতি বিভৃতীনাং 
বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬ 

অন্বয়ঃ |-__হে যেগিন্! সদা [ ত্বাং] পরিচিন্তয়ন অহং ত্বাং 

কথং ( কৈর্বিভূতিভেদৈঃ ) বিষ্ভাং ( জানীয়।ম্), হে ভগবন্! কেু 

কেষু ভাঁবেষু (পদাথেষু) চ | ত্বং) ময়। চিন্তযঃ (চিন্তনীয়ঃ) অনি ॥ ১৭ 

অনু |-_হে ঘোগিন্! সর্বদ| তোমার চিন্তা করিতে 

করিতে আমি তোমায় কিব্ূণে জীনিতে পারিব? হে ভগবন্! 
কোন্ কোন্ পদার্থে বা তুমি চিন্তনীয়?॥ ১৭ 

স্বামী ।--কথনপ্ররোজনং দশয়ন্ প্রার্থয়তে-কথমিতি 

ছাভাম্ | হে যোগিন্! কথং (কর্বিভূতিভেদৈ: সণ পরি- 

চিন্তনননহং তাং বিষ্ভাং জানীয়াম? বিভৃতিভেদেন চিন্তে পি স্বং 

কেধু কেষু পদার্েষু ময়! চিন্তনীয়ে।হপি ॥ ১৭ 
অন্থয়ঃ |--হে জনার্দন ! আত্মনঃ যোগং ( সর্ববজ্ত্ব-সর্বধ- 

শক্তিমন্তা ধি-লক্ষণৎ যোগৈথর্যং ) বিভৃতিগ্চ বিস্তরেণ ভূছ (পুনঃ) 



১গমঃ অঃ] দশমোহধ্যায়ঃ ! ৩০৯ 

জ্রীভগধান্ুবাঁচ-_ 

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা স্াত্ববিভূ হয়ঃ 
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তে বিস্তরস্ত মে ॥ ১৯ 
থয়; হি (যত: ) অমৃতম্( অমুতরূপং বাঁক্যং ) শু্তঃ মম তৃপ্রিঃ 

নান্তি ॥ ১৮ 

অনু ।-_হে জনার্দন ! তুমি স্বীয় সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিনভাদি- 
রূপ ঘোগৈশ্্য; এবং বিভূত্তি আমায় সপিস্তরে পুনরায় বল; যেহেতু 

তোমার অস্বতময় বাক্য শ্রবণে আমি তৃপ্র লাভ করিতে 

পাঁরিতেছি না ॥ ১৮ 

স্বামী ।__-তদেবং ব্মিখেহপ চিত্তে তত্র তত্র বিভূতি" 

তেদেন ত্বন্চিন্তেব যথ|! ভবেত্তথা বিস্তাবণ কথফিভ্যাঁহ-বিস্তরে- 

ণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্দজ্ঞত্বপর্বধশকিমত্বাদিলক্ষণং যোগৈ- 

ব্যাং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়, যতস্তব বাক্যষমূতরগং 

শৃতো মম তৃথিরলং বুদ্ধিননান্তি ॥ ১৮ 

টিপ্রনী ।-_-অতএব ভোমাঁর বিভূতি ও যোগ সংক্ষিপ্রভাবে 
সঞ্ধম ও নবমে উক্ত হইলেও বিস্তার বর্ন কর; জনার্দন এই 

সম্বোধন দ্বারা জানাইতেছেন যে, সমস্ত জীবনই তোঁমাঁর নিকট 

অভুদয় ও মোক্ষ প্রার্থনা করে অতএব তোম।র নিকট প্রার্থনা 

আমার অন্গচিত নহে । যদি বল উক্ত বিষয় বলিবাঁর জন্য যাঁর 

কেন? তাহাঁতে বলিতেছেন বে, তোমার বাক্য শুনিয়া আমার 

তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে না; নিরন্তরই শুশিতে স্পৃহা হইতেছে, 

যেহেতু তোমার বাঁক্য অমৃততৃল্য ॥ ১৮ 

অন্বয়ঃ ।-_শ্রীভগবান্ উবাচ । হস্ত কুরুশ্রেষ্ঠ ! দিব্যা: [যা] 



৩৯০ শ্রীমস্তগবদগীতা] । [ ১৭ম: অঃ 

অহমাত্ব! গুড়াঁকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ | 

অহমাঁদশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত্র এব চ ॥ ২০ 

আত্মবিভূতষ়ঃ [ তাঃ] প্রাগান্ততঃ তে কথগলিষ্যামি, হি [ যক্মীৎ] 

মে( মম) বিস্তরশ্য ( বিভৃতিবিস্তরস্ত ) অস্তঃ নাস্তি ॥ ১৯ 

অন্য ।--শ্রীভগবান্ কহিলেন_-হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার থে 
সকল অলৌকিক বিভূতি আছে, তোমাকে তাঁহার প্রধান প্রধান 
গুলি বলিতেছি; কারণ আমার বিভূতির শেষ নাই ॥ ১৯ 

স্বামী ।--এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবান্থ বাচ- হস্তেতি। 

হস্তেত্যম্ৃকম্পাসম্বোধনে, দিব্যা যা মদ্বিভূতয়ন্ত!ঃ প্রাধান্তেন তুন্ছ)ং 

কথয়িষ্যামি, যতোহবান্তরস্ত বিভূ্তিবিস্তরস্ত মদীয়ন্তান্তে। নাস্তি, 

অত্রঃ প্রধাঁনভূতাঃ কতিচিদ্র্ণ বাতি ॥ ১৯ 

অন্বয়ঃ .--হে গুড়াকেশ ! অহং সর্বভূতাঁশমস্থিতঃ (সর্বেষ।ং 

তানাম্ অস্তঃকরণেষু নিয়ন্ত ত্বেন অবস্থিত) আত্ম।; [ অহং] 

তানাম আদিং (জন্ম) শধ্যং (স্থিতি: ) অস্ত; ( সংহারঃ) 

এব চ॥ ২৬ 

অনু।-_-হে অঙ্জুন! আরম সমুদয় ভূতগণের অন্তঃকরণে 
শিয়ন্ত রূপে অবস্থিত আত্মা, আমি ভূতগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও 

নংহারস্বরূপ ॥ ২* 

স্বামী ।-_তত্র প্রথমমৈশ্বরং ব্ুপং কথয়ত--অহমিতি | 

হে গুড়াকেশ! সর্কেষ।ং ভূতানামাশয়েঘস্তঃকরণেযু সর্বজ্ত্বা দি 
গুণৈনিয়ন্ত্বেনাবস্থিতঃ পরধাত্মাহম্ত আদির্জন্ম মধ্যং স্থিতি 
আস্ত: সংহারঃ সর্ধবভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২৯ 

টিপ্লনী 1 ভগবাঁন্ বলিলেন, হে অঙ্জুন ! আমার বিভূতি 

্ 

টু 
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আদিত্যানামহং বিষ্তর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। 
মগীচিন্মরুতামন্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ 

শবণের পূর্বে প্রপ।ন চিস্তনীয় একটী বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। 
সর্বভূতের হন্দেশে অন্তর্ধযামিরূপে অবস্থিত আঁনন্দক্ষন চৈতন্ত- 
স্বরূপ আত্মা আমি, ইহা তুমি চিত্ত করিবে। গুড়াকেশ অর্থে 
জিতনিদ্র, এই সম্বোধন দ্বারা অঞ্জনের ধ্যানসামর্থ্য স্থচিত 

হওয়ায় তিনি যে তাঁদুশ চিন্তার অধিকারী ইহা বলা হইল। 
ভূঙ্গণের আদি উৎপত্তি স্থান, সধা স্থিতি, অস্ত বিনাশ অর্থাৎ 

সর্ধভৃতের উংপত্তি, স্থিতি, নাঁশরূপে আশিউ চিন্তনীয় ॥ ২০ 

অন্থয় |--অভং [দ্বাদশানাম্] আদিত্যানাং [মধ্যে] বিষুঃঃ 

(বামনঃ ) জ্যোতিষাং (প্রকাশক!নং ) [মধো] অংশুমান্ 

( বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুকঃ) রবিঃ (র্যা) মরুতাং (বাষুনাং) 

[ মধ্যে ] মবীচি, নক্ষত্র।ণাং মধ্যে] শশী ॥ ২১ 

অনু _-আমি দ্বাদশ আদিতা মধ্যে বিষণ [ বামনদেরে )) 

প্রবাঁশক পদার্থনিচয়মধ্যে আমি বিশ্বব্যাপী রশ্িযুদ্ত কুর্্য; 
মরুদগণের মধ্যে মরীচি এবং নক্ষত্রগণ মধ্যে আমি চন্দ্র ॥ ২১ 

স্বামী |. ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি--আদিত্যানামিতি 
যাবদধ্যাঁয়পমাধ্ধি। আদিতাঁনাঞ্চ ছাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষু- 
বাঁমনোইহং, জ্যোতিষাং প্রকাঁশানাং মধ্যে অংশুমাঁন্ বিশ্বব্যাপি- 

রশ্িযুক্তো রবি কুর্ষ্য।ৎহ, মক্ুতাং বাঁযুনাং মধ্যে মরীচি- 
নমাহমন্মি, যদ্বা সপ্ত মরুদ্গণা দেববিশেষান্তেষাং মধ্যে) 

নক্ষআরাণাং মধ্যে চন্দ্রোহহম্। (অত্র চাঁদিত্যানামহং বিষু- 

রিত্যাদিষু প্রায়শো নির্ধীরণে বন্তী, কচিচ্চ ভূৃতানামন্মি 



৬৯২ শ্ীমস্তগবদগাতা । | ১ম অঃ 

বেদানাং সাঁমবেদে'হন্মি দেবানামন্মি বাঁসবঃ। 

ইন্ড্রিয়াণাং মনশ্গাম্মি ভূতানামন্মি চেতনা ॥ ২২ 
রুদ্রাণাং শ্ক্করশ্চান্মি খিতেশো যক্ষরক্ষসাম্। 

বসুনাং পাবকশ্চান্ম মেরঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ 

চেতনেত]াদিষু সম্বন্ধে যী, তচ্চ তত্র তত্রৈব দর্শফ়িষ্যামঃ )। বিষু- 
(রত্যাদিষবতারোইপি গ্রভাবাতিশয়মাত্রবিবক্ষযা বিভৃতিত্বেন 

লির্দিহ্ঠতে । অতঃ পরধশব্যায়স্ত স্পষ্টার্থত্বেঘপি কচিৎ কিধ্চিং- 

দ্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২১ 

টিপ্পনী |__-যে ব্যক্তি পুর্বে/করূপ ধ্যানে অশক্ত তাহার 

বহির্বিষয়ক ধ্যান কর কর্তৃবা, এইজন্য অধ্যায় সমাপ্তি পধ্যস্ত নিজ 

বর্ির্বিভৃতির কথা বপ্তেছেন ।--দ্বাদশ আদিত্যের মধো আমি 

বিণ নামক আদিত্য । উনপঞ্চাশদ্ বাঁুর মধ্যে আমি মরীচি- 
নামক বাযুবিশেষ) গ্যোতিষ্ষমগ্ুলের মধো আমিই বিশ্বব্যাপী 
তেজঃনম্পন্ন ববি, আমিই নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র। (ইতঃপর 

এই অধ্যায় স্পষ্ট বলিয়। সরম্বতী মহোদয় কদাঁচিৎ কিছু 

কিছু ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ধিশেষ জ্ঞাতব্য না থাকায় 

অগ্লস্থানেই টিপ্লনী দেওয়। হইল ) ॥ ২১ 

অশ্বয়ঃ 1-_[ অহং] বেদাঁনাং . মধ্যে ] সামবেদঃ অশ্মি, 

দেবানাং [ মধ্যে) বাসবঃ ( ইন্দ্রঃ) অন্মি। ইন্িয়াণাং [ মধে)] 

মনশ্চ অস্মি; ভূতানাং [নম্বদ্ধিণী] চেতনা (জ্ঞানশক্তিঃ).অন্রি]॥২২ 

অনু ।-__-আমি বেদগণের মধ্যে সামবেদ, দেবগণমধ্যে ইন্জ, 

উত্জ্িয়গণ মধ্যে মন এবং প্র।ণিগণের মধ্যে চেতনা (জ্ঞানশক্বি)॥২২ 



১০মং অঃ দশমোহধ্যায়ঃ1 ৩৯৬ 

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাঁং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্প্ম্। 
সেনাশীনামহং ক্কন্দঃ সরনামন্মি সাগরঃ ॥ ২৪ 

নহষাঁণাং ভূগুরহং গিরামন্ম্যেকমক্ষরমূ | 
যজ্জানাং জপযজ্ঞোহম্মি স্থাবরাণং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ 

স্বামী | - বেদানামিতি। বাঁসব ইন্দ্র | ভূতানাং সম্বদ্ধিনী 
চেতনা জনশক্তি রহমস্মি ॥ ২২ 

অন্বয়ঃ |--অহং কত্রাণাং [মধো ] শঙ্করশচ অন্মি 

ষক্ষরক্ষলাং [মধ্যে] বিত্তেশঃ (কুবেরঃ)3 বহুনাং [মধ্যে ] 

পাবকশ্চ ( অগ্মণ্চ)[ অন্মি]7 শিখরিণাং (শিখরবতাং)[মধে] 

মেরু; অন্মি ॥ ২৩ 

অনু |--আমি কুদ্রগণ মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষদ্গণ মধ্যে 

কুবের, বস্থগণের মধ্যে পাবক এবং পর্বত মধ্যে স্বমেরু ॥ ২৩ 

স্বামী ।-__রুত্রাণ।নিতি | রক্ষপামপি ক্ররহাদিসাম্যাৎ যক্ষেঃ 

সঠৈকীকৃত্য নির্দেশং) তেষাং মধ্যে বিভ্তেশঃ কুবেরোইন্ি, 
পাবকোখগ্সেং, শিখরিণ।ং শিখরবতামৃদ্ি ভানাং বক্ষ ॥ ২৩ " 

অন্বয়ঃ |--হে পার্থ! মাং পুরোধসাং মুখ্যং ( প্রধানং ) 

বৃহস্পতিং বিদ্ধি; সেনানীনাং [ মধো ] অহং স্বন্দঃ ( কাততি.কয়ঃ) 

নরসাং (স্থিরগলাশমানাং)][ ১ধ্যে ] সাগর: ( সমুদ্রঃ) অন্মি॥ ২৪ 

অনু __আমাকে পুরোহিতগণের মো [ দেবপুরোহিত 

বপিয়া] শ্রেষ্ঠ বুহস্পতি জানিতে; আমি সেনানীগণের মধ্যে 

কাঙিকের এবং জশপাঁশ-সমৃূ:হর মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪ 

স্বামী ।-_পুরে ধা মতি । পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরো হিত- 

স্ান্মুখাং বৃহম্পতিং মং বিদ্ধি; মেনানীনাং দেনাপতীনাং মধো 
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অশ্বথথঃ সর্ববরৃক্ষাণাং দেবষাঁণাঞ্চ নারদঃ | 

গন্ধর্ববাণীং চিআআজরখঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ 

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামস্থৃতৌন্ডবমূ । 

ধীরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ 

দেবসেনা+তিঃ ক্কন্দোহহমস্মি; সরসাঁং স্থিরজলাশয়ানাং মধ্যে 

সমুদ্রোহস্মি ॥ ২৪ 

অন্বধ?ঃ |-_-অহং মহইণাং [মধ্যে] ভৃণতঃ; গিরাং 

( বাক্যানাং ) [ মধে। ] একম্ অক্ষরম্ (গুঁকারঃ ) অন্মি; ষজ্ঞানাঃ 

[ মধ্যে ] জপযজ্ঞঃ; স্থীবরাঁণাং [ মধ্যে ) হিমালয়; অন্মি ॥ ২৫ 

অনু ।-_আম মৃং্ষিগণের মণ্যে ভৃগু, বাক্য সকলের মধে 

একাক্ষর (কার); ঘজ্ঞণের মধ্যে আম জপযজ্ঞ এবং স্থাবর" 

গণের মধ্যে হিমালয় ॥ ২৫ 

স্বামী ।___মহ্ীণামিত্ি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং 

মধ্যে একমক্ষরমোগ্কাপাখ্যং পদম্। যজ্জ।ন।ং শতম্মার্ধানাঁং 

জপরূপে। যজ্ঞোহস্মি ॥ ২৫ 

 অন্বয়ই 17 অহং] সর্ববৃক্ষাণং [মধো ] অঙ্রখ+ 

দেবরীণাঞ্চ [মধ্যে] নারদঃ গন্ধবাশাং [ মধ্যে ] চিররথঃ) 

পিদ্ধানাং ; মধ্যে ] কণিলো মুনিশ্চ অন্মি ] 0 ২৬ 

অনু __আমি বৃক্ষগণ মধ অস্থথ । দেবধিগণমধ্যে নারদ, 

গন্ধবর্বগণমধ্যে চিন্ররথ ) সিদ্ধগণমধ্যে কপিলমুনি ॥ ২৬ 

স্বামী ।-_হশ্বখ ইতি) দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন 

খববিত্বং প্রাপ্তান্ডেষাং মধ্যে নারদোছ্স্মি) সিদ্ধীনামুৎ্পত্তিত এবা ধি- 

গতপরমার্থভবীনাং মধ্যে কপিলাঁখ্যো মুনিরশ্মি ॥ ২৬ 



১ম: অঃ ] . দশমোহ্ধ্যায়ঃ | রি 

আয়ুধাঁনামহং বজ্ং ধেনুনমন্মি কানধুক্। 

প্রজনশ্চাম্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাস্তুকিঃ ॥ ২৮ 

অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরণে যাদসাঁমহম্। 

পিত্পামর্য)ম। চাম্মি যমঃ সংযমতামহুম্ ॥ ২৯ 

অন্থয়ঠ।___অশ্থানাং [ মধ্যে ) মাম্ অমুতোগবম্ উচ্চৈঃ- 

শ্রবসং [বিদ্ধি], [তথা] গজেজ্জ্াণাং [মধ্যে ] [অযুতোস্ভবমূ] 

এরাবতং [ বাদ্ধ]) নরাণা্চ [ মধ্য ] নরাধি”ং (রাজানং) 

বিদ্ধি ॥ ২৭ 

অন্যু ।-__অশ্বগণ মধ্যে আমাকে অমৃত-মথনোড়ূত উচ্চৈঃ- 

শ্রবাঃ জাঁনিবে এবং গকেন্দ্রগণমধ্যে এরাবত জীঁনিবে , নরগণ- 

মা মামায় রাজা জানিবে ॥ ২৭ 

স্বামী 1-_উচ্ৈঃশ্রবদমিতি। অমৃতার্থং ক্গীরোদধিমথনা- 

ুস্ততম্ উচ্চৈ:শ্রবসনামাশ্বং মদ্ধিভূতং বিদ্ধি, অম্বতোগ্তবামত্যেত- 

দৈরাবতোুপি সম্বধ্যতে, নরাধিশং রাআনং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭ 

অন্থযও ।*-অহম্ আঘুধানাং [ মধ্যে] বজ্বং। ধেন্নাং 

[মধ্যে] কামধুক্ অশ্মি) আহং প্রান: ( উৎপত্তিহেতুঃ ) কন্দর্গঃ 

অন্মি; [ নব্যি।শাং ] সর্পাণাং [ রাজ। ] বান্রাকঃ অম্মি॥ ২৮ 

অনু __মামি এম্্গণমধ্যে বজ,; খেলুগণমণ্যে কামধেনু । 

আম্ম গ্রজাগণের উৎপত্তি হেতু মদন) সবিষ সর্পগণমধ্যে আমি 

বাস্থকি ॥ ২৮ 

স্বামী |-_-আ.মুধাশামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ)ং, 

পামান দোঞ্ধাতি ক।মধুক্; প্রঙ্জনঃ প্রজোংপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ 



৩৯৬ শ্রীমস্তগবদ্গীতা । [ ১*মঃ জঃ 

প্রহল!দশ্চাস্মি দৈত্যা!নাং কাঁলঃ কলয়তামহম্। 

স্বগাণঞ্চ স্বগেন্দ্রেহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণীম্ ॥ ৩০ 

ক!মোহন্মি ন কেবলং সন্তোগমাত্রপ্রধানঃ কামে! মদ্বিভূতি রশান্ায়- 

স্বাৎ। সর্পণাং সবিষাণাং রাজ। বাস্থৃকিরশ্মি॥ ২৮ 

অন্বঃ ।--[ অহং] [ নিধিষাণাং ] নাগানাং [রাজ] 

অনস্তঃ অন্মি) যাদসাং ( জলচরাণাং ) [ রাজা] বরুণ; [ অন্মি]) 

পিত ণাং [ রাঁজ1] অর্ধ্যম। চ অন্মি, সংযমতাং ( নিয্মং কুর্বতাঁং) 

[ মধ্যে] যমঃ[ অস্মি] ॥ ২৯ 

অনু ।-- আদি নিবিষ নাগগণের রাজ! অনন্ত ; আমি জল- 

চরগণের [রাজা] বরুণ, পিতৃগণের [রাজ। ] অধ্যমা; সংযম- 

কাঁরিগণমধ্যে আমি যম ॥ ২৯ 

স্বাধী।--অনন্ত ইতি । নাগানাং নির্বিষাণাং রাজা! অনস্তঃ 

শেষোৎস্রি, যাদসাং জলচরাণ।ং মপ্যে রাজা বরুণোইম্মি, শিতণাং 

রাজা অর্্যমাস্মি মংযমতাং নিয়মং কুর্বতাং মধ্যে যমোহশ্মি॥ ২৯ 

'তন্বয়ঃ 251 অহ্ং ] দৈত্যানাং [মধো] গ্রহলাদশ্চ অন্য; 

কলয়তাং ( বশীকুর্বব হাং)[ মধ্যে ] অংংকালঃ; মুগাণাং] মধ্যে ] 

অহং ষুশেন্দ্রঃ ( সিংহ: ) পক্ষিণাং [মধ্যে] ঠবনতেয়ঃ (গরুড়ঃ) 

[ অন্মি]॥ ৩০ 

অনু |-_আমি দৈত্যগণের মধো গ'হল'দ; বশীকরপকারিগণ 
মধ্যে কাল; মুগগণের মধ্যে সিংহ ; পুক্ষিগণমণ্যে গরুড় ॥ ৩০ 

স্বামী ।-_গুহলাদ ইতি । কলক্তাং বশীকুর্ববতাং গণয়তাঁং 

বা মধ্যে কালোহহুমণ্বি, মুগেন্্রঃ সিংহ) পক্ষিণাং মধো 

গরুড়োহন্যি ॥ ৩০ 



শ্টি ১০মং আঃ] দশমোধ্ধ্যায়ঃ। ৩৯ 

পবনঃ পবতামন্মি রামঃ শস্ত্রভৃতাঁমহুমূ। 

ঝষাণাঁং মকরশ্চাম্মি শ্বোতসামন্মি জাহ্বী ॥৩১ 

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন। 

অধ্য।ত'বদ্য! বিদ্যানাঁং বাঁদঃ প্রবদ তামহম্ ॥ ৩২ 

জন্বয়ঃ |-- অহং ] পবতাঁং ( বেগবতাং)[ মধ্যে] পবনঃ 

অস্মি; শক্্ভৃতাং [মধ্যে] রাম: [অশ্নি]) [অহং]ঝধাণাং 

( মংস্তানাং) [মধ্যে] মকরশ্চ অস্থি; শআ্োতপাং (প্রবাহ- 

জলানাং)[ মধ্যে] জাহবী [ অন্মি]॥ ৩১ 

অন্য ।__আমি বেগবান্দিগের মধ্যে পবন, মত্ম্তগণের 

মধো মকর শম্বধাবীদিগের মধ্যে রাম, শ্রোতস্বভীদিগের মণ 

জাহবী ( গঙ্গ। )॥ ৩১ 

স্বামী |-ণবন ইতি। পবতাং পাবফ্রিতৃণাং বেগবতাং 

বা মধো বাযুরহমন্মি, শক্ত ভাং বীরাঁণাং মধ্যে রাঁমে। দাশরথি:, না 
পরশুরাম: ; ঝবাঁণাং মৎক্যানাং মধেং মকরনামা মৎশ্তজাঁতিবিশেষ- 

স্তিমিলিলোহহং; শ্রোতসাং প্রবাহে দকাঁনাং মধ্যে ভাঁগীরখী ॥ ৩১ 

অন্থয়ঃ 1---হে অজ্জুন! অহং সর্গাণাম্ ( হুষ্টপদার্থানাম্) 
আদিঃ অস্তঃ মধ্যঞ্চ [ অস্মি]) বিচ্ঠানাং [ মধ্যে ] অহম্ অধ্যাত্ম- 

বিদ্যাথ( আত্মবিষ্য! ); প্রবদতাং ( বাদিনাং ) [সন্বন্ধী] বাদ? 

[ অন্মি]॥ ৩২ 

অন্ব ।-__হে অঙ্জুন | আমি স্ষ্টপদার্থদমুহের আদি, অস্ত 

ও মধা; বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি আত্মনিগ্তা ; বাঁদিগণের মধ্যে 

আমি বাদ অর্থাৎ শিষ্য ও আচারধ্যমধ্যে তত্বনির্ণয়ার্থ যে কথোপ- 

কথন হয়, আমি ভাঁহাই ॥ ৩২ 



বর শরমস্তগবদগীতা । [ ১ম: অঃ 

স্বামী |-_সর্গাণ।মিতি। স্জান্ত ইতি মগ! আকাশাদয়- 
স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যক বাহম্? “অহ্মাঁদিশ্চ সধ্য্চ) ইত্যত্র হষ্্যাদি- 
কর্তৃত্বং পরমৈশ্বধ্যমুক্তমূ, অত্র তে স্থষ্টিস্থৃতি প্রলয়া মদ্বিভূতিত্েন 
ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষ: | অপ্যাত্সবিদ্ঞা, আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং 
বাধিনাং স্ঘন্ধন্যো বাদজল্লবিতপ্ডাখ্যান্তশ্ঃ কথ।ঃ গ্রন দ্বাস্তাসাং 

মধ্যে বাদেষ্হণ যন্ত্র ছাভ্যামপি প্রমাণতন্তর্কতশ্চ স্বপক্ষঃ স্থাগ্যভে 

পরপক্ষশ্থলজাতিনিগ্রহৈদষ্যতে ল জ'ল্প। নাম। যত্র ত্বে?ঃ স্বপক্গং 

স্থাপয়তি, হ্যস্ব ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈম্তৎ/ক্ষং দূষণতি ন তু স্বপক্ষং 
স্থাপয়তি সা বিতগ্ডা নাম কথ।; তত্র জল্পবিতণ্ডে বিজিগীষমাণযো- 

র্বী'দনোঃ শক্কিপরীক্ষীমাত্রফলে, বাদস্ত বীতরাগয়োঃ শিষ্য চাধ্য- 

য়োরন্য়োর্বা তত্বনিরপণফলম্চ, অতোংসৌ শ্রেষটত্বান্মস্িভৃতি- 
রিত্যর্থঃ | ৩২ 

টিপ্পনী |__সর্গ অর্থে অচেতন স্য্ট,আমি এই সর্গের উৎপত্তি 
স্থিতি ও লয়। পূর্বে “অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্। ভূতানামন্ত এব চ" 

(১*ম ২৮শ) এই স্থলে জীবাবিষ্ট চেতনরূপে প্রসিদ্ধ জীবগণের 

কথ। বলা হইয়াছে, এই স্থানে অচেতন-চ্ট্ির খ্ষিয় বঁ তেছেন, 

অতএব পুনরুক্তি দোষ হইল ন| | যাবতীয় বিগ্ভার মধ্যে আমি 

অধ্যাত্মবিণ্য1 অর্থাৎ মোক্ষহেতু আত্মতত্ব বিদয। বিবাদকারিগণ 
সম্বন্ধী বাঁদ, জল্প,বতগ্তার মধ্যে আমি তত্বনির্ণয়াত্মক বাদ ।“প্রবণৎ” 

শকের অর্থ বিধাঁদকারী, কিন্ত নির্ধারণ (বন সঙ্গাতী-য়র মধ্যে 

ক্রি! অথব] গুণাদিহ্বারা একের উতৎ্ক্কথন ) রক্ষার অভিপ্রায়ে 

মধূস্থদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, যেমন “ভূতানামন্মি চেতনা” 

(১ম ২২) এই স্থলে ভূতপদে ভূতসমবন্ধী পরিণাম লক্ষিত 

হইয় ছে ( ইহা তীহারই ব্যাখ্য। ), সেইরূপ এই স্থলেও “গ্রবদৎ* 



১০মঃ অঃ] দশমোহ্ধ্যায়ঃ | ৩৯৯ 

অক্ষরাণামকারে|হস্যি দ্বন্দ সাঁমাসিকম্য চ। 

অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ 

পদে প্রবদৎ্সন্বন্ধী বাদক্ল্াদি লক্ষিত, অন্যথা “গ্রবদতাং” 

এই স্থলে নিদ্ধারশের পরিবর্তে সম্বন্ধে ষঠা করিতে হয়। ভূতাঁনামস্মি 
চেতনা এই স্থলেও পূর্বোক্ত অর্থ না কধিলে সম্বদ্ধেই যী । বাগ 

অর্থে তত্বজ্জানেচ্ছু জয়পরাজয়ে নিংস্পৃহ সতীর্থছ্বয়ের অথবা গুরু- 

শিষ্যের প্রমাণ ও তর্কদ্বারা উপস্থাপিত ঠেতুর দোষারোপরূপ 

পক্ষ প্রতিপ্মভ।ব অবলম্বন করা। তত্তজ্ঞ।নপধ্যন্ত ইহার 
অবস্থি ত। বাঁদকল তত্বশির্যয়ের সংবক্ষণার্থ কুতককারী বাঁদিগণকে 

পগাজিত করিবার জন্ত বিজয়েচ্ছু বাদি-প্রতিবাণীর আলাপবিশেষ 

জল্প ও শিতগ্তা। বিতগ্ানন একব্যক্তি ম্বপক্ষ স্থাপন করে, অপরে 

তৎ্প্রতি দোষারোপ করে, জল্পে বা'দপ্রতিবাদা উভয়েই স্থাপন 

করে আধার উভয়েই পর পর পক্ষের প্রাত দৌঘাঁরোপণ করে । 

তন্রজ্ঞান উৎপন্ন করে বপিয়া এই স্থলে বাদের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত 

ইইয়াছে ॥ ৩২ 

অন্বয়ও ।-[ অহম্] অক্ষরাণাং [ মধ্যে ] অকারঃ অস্থি; 

সাঁমাসিকন্য ( সমাসসমূহশ্ত ) [মধ্যে] দ্বন্বঃ; অহমেব অক্ষয়ঃ 

(গ্রবাহরূপঃ) কালঃ, অহং বিশ্বতোমুখং ধাতা ( সর্বকর্ম- 

ফল।বধাতা) ॥ ৩৩ 

অনু। মাম অক্ষরপমৃহমধ্যে আকার; সমাসমধ্যে 

ছন্বমাস, আমি প্রবাহরূপ অক্ষর়কাল; আমি জর্বকর্মের 

ফলবিধাতা ॥ ৩৩ 

স্বামী | অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণ।ং বর্ণান।ং মধ্যে 



৪৬০. শমন্তগবদ্গীত। | [ ১০মঃ অঃ 

স্বত্যুঃ সর্ববহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ । 

কীপ্তিঃ প্রীর্ববাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মধা ধৃতিঃ ক্ষম] ॥৩৪ 
অকারোইম্মি তস্তয সর্ব্ববাক্মযস্দ্বেন শ্রেষ্টত্বাৎ, তথচ শ্রুত:__-অকারো 

বৈ সর্ধা বাক পৈষা স্পর্শোম্মভিব্যজ্যমান| বহ্বী নানারূপা 

ভবতি* ইতি স্তয়ত ইতি শ্ৈষ্ঠ্ং, সামাসিকস্ সম।সদমূহস্য মধ্যে 
হন্ঘঃ রামকষ্তাৰিত্যাদিলমাসোহন্মি উতয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্টতাৎ, 
অক্ষয়: প্রবাহরূপঃ কাঁলোহহমন্মি “কাল: কলয়তামহম্* ইতা ত্রাযু- 

গণনাত্সকঃ সংবতসরশতাগ্যায়ন্বরূপঃ কাল উত্তঃ, স চ ত স্মিরায়ুষি 

ক্সীণে সতি ন্সীয়তে, অত্র তু গ্রবাহাত্মকোহন্ষয়ঃ ক।লঃ উচ্যতে 

ইতি বিশেষ; | কর্ধকলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা| সর্ব- 
কণ্মফলবিধান্তাহমিত্যথঃ ॥ ৩৩ 

টিপ্পনী |__সমস্ত বর্ণের আমি অকাঁর। শ্রতিতে আছে 
"অকারো বৈ সর্ধ্বা বাঁক্” অর্থাৎ অকার সমণ্ত ঝক্যন্বরূপ 

অতএব অকার শ্রেষ্ঠ । সমাপসমূহের মধ্যে আমিই উভয়পদ- 
প্রধান ছন্ব; তৎপুরুষে উত্তর পদার্থ প্রধান; বন্ুত্রীহিতে অপর 

পদার্থ প্রান; অতএব উভমপদের সাম্যাতাববশভঃ অন্য দমাদ 

নিকৃষ্ট ; আমি অক্ষয় কাল, কণ্মফলদাতগণের মধ্যে আমিই 
সর্বতোঁমুখ ধাত] ॥ ৩১ 

অন্বয়ঃ ।-- মংহারকাণ।ং মধ্যে] অহং পর্বহরঃ মৃত্যু; । 

ভবিষ্যতাম্ ( ভাবিকল্পান'ম্ প্রাণিন/ম্) উদ্ভবশ্চ ( অভু।দয়ণ্চ )) 

নারীণাং [ মধ্যে] কন্তিঃ প্রাঃ বাক স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা চ 

[ সগ্চদেবতারপাঃ স্্রিমঃ অহমেব ] ॥ ৩৪ 

| অনু ।__'ামি গংহারকগণের মধ্যে সর্ববমংহ।রক মৃত্যু 

ভাবী কক্পের আছি অভ্যুদয়; ন|রীগ:ণর মধ্যে আমি কান্তি, শ্রী, 



১৭মঃ অঃ] দশমোহ্ধ্যায়ঃ। ৪৯১ 

বৃহ সাম তথ সান্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহ্ম্ । 
মাঁসানাং মার্গশীর্ষোহহম্থতৃনাং কুহ্থমাকরঃ ॥ ৩৫ 
দ্যুতং ছলয়ত'মন্মি তেজস্তেজক্ষিনামহুমূ । 

জয়োহস্ম ব্যবপাধোহস্মি সন্্ং সত্তববতামহম্ ॥ ৩৬. 
বাক্, ম্বতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই সপ্প দেবতারপ স্ত্রী 
আমিই ॥ 5৪ 

স্লামী |-মৃতারিতি। সংহারকাঁণাং মধ্যে সর্বহরো মুতয- 

রহং; তবিষ্যত।ং ভাবিকল্যাণানাং [ কল্পানাং] প্রাণিনা মুস্তবোহ- 

ভ্যুদয়োহহং। নারীণাং মধো কাত্ত্যাগ্ঠাঃ সপ্ত দেবতা রূপাঃ স্ত্রিয়োইহং 
ঘাসামাভানমাভ্রযোগেণ প্রাণিনঃ স্সাঘ্যা ভবস্তীতি তা: কীর্ত্যাগ্ভাঃ 

স্বিযে! মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪ 

অন্বঠ2 |-_অহং সাম্বাং | মধ্যে] সাম; অহং ছন্দস।ং 

( ছন্দোবিশিষ্টানাঁং মন্ত্রাণাং) [ মধ) ] গায়জ্ী, মাঁপানাং [ মধ্যে] 

মার্গশীর্ষঃ ; ধতৃনাং [ মধ্যে ] মহং কুস্থমাকরঃ( বসম্তঃ ) | ৩৫ 

অনু |-__আমি-সাম সকলের (সামবেদীয় মন্ত্রসমূহের) মধ্যে 
বৃহৎ সাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্থসমূ হমধো আমি গায়ত্রী; মাস সকলের 
মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ মাস; খতুগণের মধ্যে আমি বসন্ত ॥ ৩৫ 

স্বামী-_বৃহদিতি। “ত্বাম্ ইন্দ্র হবামহে* ইত্যস্তাং চি 
গীয়মানং বৃহৎ সামাহং তেন চেন্তরঃ সর্বেশ্ব রত্তেন শ্তযত ইতি শ্রৈষ্ঠং 
দর্শিতম্। ছন্দোবিশিষ্টানাং মণ গাদত্রীমন্ত্রোহহং দ্বিজত্বা পাঁদকত্বেন 

সোমাহরণেন চ শ্রেষ্টত্বাৎ। কুস্থমাকরো। বসস্ঃ ॥ ৩৫ 

অন্বয়ও |-[ স্হং] ছলয়তাম্ (€ অন্টোন্বঞ্চনপরাণ।ং ) 

[সন্বন্ধি] দ্যুতম্ অস্মি; তেজন্িনাং (প্রভাববতাং) তেজঃ (প্রভাব:) 



৪০২ ঈশমোধধ্যায়ঃ | [ ১০মঃ অঃ 

রূষ্ীনাং বাস্ুদেবোহস্মি পাগুবানাং ধনঞ্জয়ঃ | 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ 

দণ্ড দময়তাঁমস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ । 
মৌনং চৈবাম্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞীনবতাঁমহমূ ॥ ৩৮ 

অন্মি) অহং[ জেত ণাঁং] ভয়ঃ অন্মি) [ ব্যবসাঠিনাঁং ] ব্যবসায়ঃ 

ই অল্মি; সত্ববতাং (সাঁত্বিকানাং ) সত্বম[ আস্ম ]॥ ৩৬ 

অনু ।-_আমি পরস্পর বঞ্চনাকারিগণের দ্যুতক্রীড়া; 

আমি তেজন্বিগণের তেজ, জক্বশীলগণের জয়; অধ্যবসায়িগণের 

অধ্যবলায় এবং সান্ত্বিক ব্যক্তিগণের সত্ব ॥ ৩৬ 

স্বামী ।-_দ্যতমিতি। ছলয়তামন্যোন্য বঞ্চনপরাণীং সম্বন্ধ 

দৃতমস্মি) তেজন্থিনাং প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবোহন্মি জেত গাং 
জয়োহস্মি ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবগায় উদ্ভমোহম্যি ৮৮৮ 

সাত্বকানাং সত্বমহূম্ ॥ ৩৬ 

অন্বয়ঃ |_-অহং বৃষ্ধীনাং বাস্থদেবঃ ; পাগুবানাং [ মধ্যে ] 

ধনঞ্জয়:, অহং সুনীনামপি ব্যাসঃ; কবীনাং [মধ্যে] উশনাঃ[ নম] 

কবি: ॥ ৩৭ 

অনু ।-_আমি বৃঞ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে বাস্দেব; পাণুব- 
গণের মধ্যে ধনঞ্জয় ; মুনিগণের মধ্যে ব্যাস কবিগণের মধ্যে কবি 

শুক্র ॥ ৩৭ 

স্বামী 1-_বৃষ্কীনামিতি। বাশ্রদেবো যোহহং ত্বামুপদি- 
শামি) ধনঞজযন্থমেব মন্িভূতিঃ) মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং 

বেদবাপোষন্মি, কবীণাং কাব্যদর্শিনামুশনা নাম কবি 

শুক্রঃ | ৩৭ 



২ম অং] দশমোখধায়ঃ : ৪8৭৩ 

যচ্জাঁপি সর্ববভূতানাং বীজং তদহমর্জঞুন | 
ন তদন্তি বিন যত স্যান্ময়। ভূতং চরাচরমূ ॥ ৩৯ 

অন্বয়ঃ |-__-অহ্ং দমগ়তাং ( দমনকত্তণাং ) ( সম্ন্ধী) দঃ 
অশ্মি জিগীষতাঁং (জেতৃযিচ্ছতাং ) (সন্বদ্ধিনী) নীতিঃ অন্মি; 
গুহ্বানাং ( গোঁপ্যানাং) মৌনঞ্চ (অবচনম্) এব অন্ন) জ্ঞান- 
বতাং ( তত্বজ্ঞানিনাং ) জ্ঞানম্ অস্মি॥ ৩৮ 

অনু :__আমি দমনকারীদিগের সম্বন্ধে দণ্ড; জয়াভিলাষী- 

দ্িগের নীতি; গোঁপনীয় বিষয়ের [ গোপনহেতৃভৃত ] মৌনভাব । 
তত্বজ্ঞানীর তত্বজ্ঞান ॥ ৩৮ 

স্বামী -__দণ্ড ইতি দময়তাং দমনকত্তণাং সন্বন্বী দণ্ডোইপ্মি 

যেন সংধত। অপি সংযতা ভবস্তি সদণ্ডো মদ্বিভূতিঃ | জেতৃ- 

মিচ্ছ তাং সন্বন্ধিনী সাঁমাছ্যপায়রূপা নীতিরক্মি, গুহাঁনাং গ্রোপ্যানং 

গোপনধ্তেমনবচনমহমন্মি, ন হি তুষ্কীং স্থিতস্তাভিপ্রায়ো 

জমতে, জ্ঞানবতাং তন্বজ্ঞানিনাং যজজ্ঞানং তদহমস্ষি ॥ ৩৮ 

অন্থয়ঃ ।-__:হে অঙ্জুন ! যৎ চ সর্ববভূতানাঁং বীজং (প্ররোহ্- 
কারণং) তৎ অহম্ এৰ? মগ বিনা যখ স্যাৎ তত চরাচরং 

ভূতং নীস্তি ॥ ৩৯ 

অনু |_-হে অঙ্জুন! যাহ সর্বভূতের উৎপত্তির কারণ, 

তাহা আঁমিই ; আমি ভিন্ন যাহা থাঁকিতে পারে, এই চরাঁচর মধো 

এমন কোন তত বিদ্যমান নাই ॥ ৩৯ 

স্বামী |-_ফচ্চাপীতি | যদপি সর্বভূতানাঁং বীজং প্ররোহ্থ- 

করণং তদহং, তত্র হেতৃ-ময়। বিনা যৎ স্থাস্তবেৎ ত্চ্চরাচরং 

ভৃস্ত নান্ত্যেবেতি ॥ ৩৯ 
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নান্তোইস্তি মম দিব্যানাং বিভৃতীনাং পরভ্তপ। 
এষ তুদোশতঃ প্রোক্তে। বিভৃতে্বিস্তরো৷ ময়! ॥ ৪৭ 
ঘদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ব শ্রীমদুর্জিতমেব বা। 
ততদেবাবগচ্ছ তং মম তেজোহংশসম্তবম্ ॥ ৪১ 

অন্বয় ।--হে পরস্তপ! ম্ম দিব্যানাং বিভূতীনাম্ অস্তঃ 

নাস্ভি; এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ য়া উদ্দেশত: ( সংক্ষেপতঃ ) 
প্রোক্তঃ ॥ ৪০ 

অনু ।-_হে পরন্তপ! আঁমার অলৌকিক বিভূতিসমূের 
অন্ত নাই; আমি তোমায় আমার এই বিভৃতিবাহুলা সংক্ষেপে 

কহিলাম ॥ ৪৪ 

স্বামী |--__প্রকরণার্থমুপসংহরতি --নাস্তোইন্তীতি । 'অনস্তত্বা- 

দ্বিভূতীনাং তাঃ সাকল্যেন বন্ত,ং ন শক্যন্তে, এষ তু বিভূতের্বিত্তরঃ 
উদ্দেশতঃ সংক্ষেপত; প্রোক্তঃ ॥ ৪* 

অন্ৃয়ঃ --বিভূতিমত্ড ( এশ্বধ্যযুক্তং ) শ্রীমৎ (সম্পত্তিযুক্তম্) 
উজ্জিতং (প্রভাববলাদিন৷ গুণেন অতিশর়তং ) যদ্ যৎ্ সত্বং 

( বস্তমাত্রং) [ ভবেৎ ] তৎ তৎ এব মম তেজোইংশসম্তবম্ (প্র ভ।- 

বন্ত অংশেন সম্ভৃতম্ ) অবগচ্ছ (জানীহি )॥ ৪১ 

অনু |__জগতে এশ্বধ্যযুক্ত শ্রীসম্পন্ন এবং প্রভাব ও বল 

প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠ যে যে বস্ত থাকিতে পারে, তৎ তৎ সমন্তই, 

আমার প্রভাবের অংশমাত্রে উৎপন্ন জানিবে॥ ৪১ 

স্বামী |_ পুনশ্চ সাকাজকং প্রতি কথঞ্চিৎ সাকল্যেন 

কথয়তি-_যদ্যদ্তি। বিভৃতিমদৈর্ব্য)যুক্তং, শীমৎ সম্পত্তিযুক্তম্, 
উত্জিতং কেনাপি গ্রভাববলাদিনা গুণেনাতিশয়িতং যদ্যৎ সন্ত 



১০মঃ অঃ] দশমোধ্ধ্যায়: | ৪১৫ 

অথব। বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জবন। 

বিষ্ভ্যাহমিদং কৃৎআমেকাঁংশেন স্থিতো জগৎ: ৪২ 

ইতি খ্রীমহাভারতে শতসাহশ্রয।ং সংহিতায়াং বৈয়ানিক্যাং 

ভীক্ষপর্ব্বণি শ্রীমন্তগবদশীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিগ্যায়াং 
যোগশান্ে-শ্রীকষ্ণাঙ্জুন-সংবাদে বিভূতি 

যোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ 

বন্তমাত্রং ভবেছ তন্বর্ধেব মম তেজসঃ প্রভাবস্তাংশেন সম্ভৃতম্ অব- 

গচ্ছ জানীহি ॥ ৪১ 
অন্বয়ঃ |---অথবা হে অর্জুন! তব এতেন বহুনা ( পৃথক 

পৃথক )জ্ঞানেন কিম? অহম্ ইং কৃৎল্সং ( সমগ্রং ) জগৎ একাং- 

শেন (এ কদেশনাত্রেণ) বিষ্টভ্য (ধৃত্বা) স্থিতম্ ॥ ৪২ 

অনু ।--অথবা হে অঞ্জুন! [আমার বিভ্বৃতি সম্বন্ধে ] 

এইরূপ পৃথক পৃথক জানিয়। ফল কি? আমি এই সমগ্র জগৎ 

একাংশমাজ্ঞ ছার ধারণ করিয়া ( ব্যাপিয়। ) অবস্থিত আছি ॥ ৪২ 

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ 

স্বামী ।-_অথব। কিমেতেন পরিচ্ছিন্নবিভূতিদর্শনেন সর্বত্র 
সমগটিমেব কুর্বিত্যাই_-অথবেন্তি। বন্বনা পৃথক জ্ঞাতেন কিং 

তব কারধ্যং যম্মাদিদং সর্ববং জ্গদ্কোংশেনৈকদেশমান্ধেণ বিষ্ভ্য 

ধৃত্বা ব্যাপ্যেতি বা অহমেবাবস্থিত: ন মছ/তিরিক্তঃ কিঞ্চিদত্তি 

"্পাদোহশ্ বিশ্বা ভূতানি” ইতি শ্রাতেঃ ॥ ৪২ 

ইন্দরিয়দ্ারতশ্চিন্তে বহিধাবতি সত্যপি। 

ঈশদৃষ্টিবিধানায় বিভূতীদ্দিশমেতব্রবীৎ । 
ইতি স্বামিকৃতটীকাঁয়াং দশমোধ্ধ্যায়ঃ ॥ ১০ 
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টিপ্পনী |___পৃথক্ পৃখক্ ভাঁবে বিভূতি বলিয়া সাকল্যে 
বলিতেছেন।--অথব। হে অঙ্জুন! অংশক্রমে তোমার ইহা 
জানিবার প্রয়োজন কি? আমি এই সমস্ত বিশ্ব কেবল একদেশে 

ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি, তুমি এই মাত্রই অবগত হও) 

অতএব এই পরিচ্ছিন্নভাবে আমাকে দর্শন করিও না, সর্ববজ্জই 

মদ্দৃষ্টিপন্ন হও ॥ ৪২ 

ইতি দশম অধ্যায় ॥ ১০ 



একাদশোহ্ধ্যায়ঃ 

অঙ্ছুন উবাচ। 

মদমুগ্রহায় পরমং গুঙ্থমধ্যাতনংজ্বিতম্। 

যত্বয়োক্তং বচস্তেন মোছোহয়ং বিগতো! মম ॥ ১ 

অন্বয়ঃ |-_অঙ্ছ্.: উবাচ:-_মদচুগ্রহায় ( শে|কনিবৃদ্ধয়ে) 

পরমং ( পরমাত্মনিষ্ঠং ) গুহং (গোপ্যম্) অধ্যাত্মংজ্ঞতম্ ( আত্মা- 

নাত্মবিবেকবিষয়কং ) যৎ ব্চঃ স্ব! উত্ত* তেন মম অমং মোহঃ 

( তমঃ) বিগত ঃ (বিনইঃ) ॥ ১ 

অনু 1-__অঙ্জুন কছিলেন,আমার প্রতি অসথুগ্রহার্থ [শোক 

নিবৃত্বিজন্ত ] তুমি পরমাত্বনিষ্ঠ গোপনীয় আত্মানাত্-বিবেক" 

বিষয়ক যে বাক্য বলিলে, তদ্দারা “আমি হস্তা ইহারা বধ)” এইরূপ 

মোহ বিন হইল ॥ ১ 

স্বামী |_বিভূতের্বেভবং প্রোচা রুপয়া পরয়া হরি; । 

দিদৃক্ষোরজ্জুনস্ত।থে বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥ পূর্ববাধ্য।য়ান্তে *বিষ্ভ্যাহ- 

মিদং কৃতৎমেকাংশেন স্থিতো জগৎ* ইতি বিশ্বাত্মকং পারমেশ্বর- 

রূপমুপক্ষপ্তং তদিদৃক্ষুঃ পূর্বেবোজ্জমভিনন্দরঞ্ঘুন উবাঁচ-_মদনু- 

গ্রহায়েতি চতুর্ভঃ। মদনুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাম্- 

নিষ্ং গুহাং গোপ্যম্পি অধ্যাত্মলংজ্ঞিতমাতা নাত্মবিবে কবিষয়ং 

ষন্তুয়োক্তং বচ “অশোচ্যানম্থশোচত্বম্* ইত্যাদি যষ্টাদ্যায়পরয্যস্তং 

যাক্যং, তেন মমায়ং মোহঃ _অহং হস্তা, এতে হন্ান্ত ইত্য। দি- 

লক্ষণতভ্রমে! বিগতো বিন্ঃ আত্মনঃ কততৃত্বান্তভ।বোক্কেঃ ॥ ১ 

টিপ্নী ।_পুর্বাধায়ে নানা বিভৃতি বর্ণনা করিয়। 
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ভবাপ্যয়ৌ হি ভূত্তানাং শ্রসতো। বিস্তরশো ময় । 
তৃত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাঁহাত্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ 

অবশেষে ভগবান্ বলিয়াছেন, “আমি একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ 

পরিব্যাপ্ত করিয়াছি।* ততাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উৎক্ঠিত 

অর্জন সেই সর্বাত্বক বূপদর্শনে অভিলাধী হইয়া ভগবানের 

পূর্বোক্ত বাকোর প্রশংসা করত: বলিলেন,_আমার শোক- 

নিবুত্তিরপ অনুগ্রহের জন্ত পরম গোপনীয় অধ্যাত্মবিষয়ক যে 

বাক্য তুমি বলিয়াছ, সেই বাক্য দ্বারা “আঁমি ইহাদের হস্ত, 

ইহারা আমার বধ্য” এইরূপ বিপর্যযাসলঙ্গণ মে।হ বিনষ্ট হইয়াছে । 

করণ তাহাতে বার বার আওত্ম।র সর্ববিকারশূন্তত্ব প্রতিপাঁদিত 
হইয়াছে ॥ ১ 

অন্থয়ঃ |-- হে কমলপত্রাক্ষ! ত্বত্ত: (ভবৎসকাশৎ) ভূতানাং 

ভবাপ্যয়ৌ ( হৃষ্টিপ্রলয়ৌ ) ময় বিস্তরশ:ং (পুনঃপুনঃ) শ্রুতৌ 

অব্যয়ম্ ( অক্ষয়ং) মাহাত্যমপি ( মহত্বঞ্চাপি) চ[ তম 10২ 

অনু |__হে পদ্মপলাশলোচন ! তোমার নিকট আমি 

ভূতগণেঞ্ধ উৎপত্তি ও বিনাশ বারংবার শ্রবণ করিলাম; তোমার 
অক্ষয় মহিমাঁও শ্রবণ করিলাম ॥ ২ 

স্বামী |-কিঞ্চ ভবেতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ হট 

প্রলয়ৌ ত্বত্বঃ সকাশ।দেব ভবত ইতি শ্রুতৌ ময়া “অহং কৎ্স্ত 

জগতঃ প্রভবঃ গ্রলয়ন্তথ।” ইত্ত্যাণে বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ | কমলম্য 

পর্রে ইব স্থপ্রনন্নে বিশালে অন্ষিণী যশ্য তব হে কমলপত্রাক্ষ ! 

মাহাত্মযমপি চাব্য/ম্ অক্ষয়ং শ্রুতং, বিশ্বস্টযাদিকতৃত্বেহপি সর্বব- 

নিয়স্তূত্বেহপি শুতাশুভকম্মকারয়িতৃত্বেইপি বন্ধমোক্ষা দিবিচিত্ত- 

ফলদাতৃত্বেহপি  অবিকারাবৈষম্যাসদদৌদা সীন্া দিল্ন্স ণমপরিমিতং 
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ঞবমেতদ্যথাখ ত্বমাত্মানণৎ পরমেশ্বর | 

দ্রষ্ট মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোতম ॥ ৩ 

মহত্বঞ্চ শ্রুতম্ “অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মামবুদ্ধয়:ত ইতি, 

দয়া ততমিদং সর্ববম্চ ইতি, “ন চ মাং তানি কম্মাণি” ইতি, 

“সমোহ্হং সর্ববভূতেষু” ইত্যাদিনা চ। অতত্তৎপরতন্ত্ত্বাদপি 

জীবানীম্হং কর্তেত্যাদিমদীয়ো মোহে বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২. 

টিগ্লনী _সথম হইতে দশম পর্যন্ত তৎপদার্থ-নিরয়- 

প্রধান তোমার বাঁক্যস্মূহও শ্রবণ করিঘাছি; ইহাই এই শ্লোকে 

বাঁলতেছেন।-_ গ্রাণিবর্গের উৎপত্তি ও বিনাশ তোমার নিকট 

বিজ্তাররূপে বছ্বার শ্রবণ করিয়াছি ৷ কেবল যে প্রাণিগণের উৎপত্তি 

বিনাশই বণ করিয়াছি তাহা নহে, মহাত্বা তোমার মাহাত্মা 

অর্থাৎ বিশ্বস্ষ্টি প্রভৃতি কর্তৃত্ব সন্ত অবিকারত্ব, শুভাশুত্ত 

কার্য্যের কাঁরফ়িতার অবৈষমা, বন্ধমোক্ষাদি বিচিত্র কল্দাতারও 

অনঙ্গ গুদাসীন্ত এবং অন্ান্ত এশ্বধ্যও শ্রবণ করিয়াছি ॥ ২ 

আন্বরঃ |-__হে পরমেশ্বর ! যথা ত্রম্ আত্মানম্ আখ (ব্রবীষি) 

এতৎ এবম্ এব [অত্র মে অবিশ্বাস এব নাস্তাত্যর্থঃ 1) [ তথাপি] 

হে পুরুষোত্তম ! তব এশ্বরং রূপম্[ অহং ] দ্র্,ম্ ইচ্ছামি ॥ ৩ 

অনু ।--হে পরমেশ্বর! তুমি আপনার বিষয় যেক্ধপ 

বলিলে তাহা এইবপই বটে; [তাহাতে আমার সন্দেহ নাই ] 

তথাপি আমি তোমার প্রশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩ 

স্বামী ।-_কিঞ্চ এবমেতদিতি। “ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানা”- 

মিত্যাদি, ময়া শ্রুতং য্স। চেদানীমাত্মানং ত্বমাথ “বিষ্টভ্যাহমিদং 

কহ্সমেকাংশেন শ্থিতো জগৎ” ইত্যেবং কথয়পি, হে পরমেশ্বর ! 
১৮ 
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মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়! দ্রষ্ট.মিতি প্রভে | 
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াতান মব্যয়ম্ ॥ ৪ 

জ্রীভগবানুবাঁচ । 

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ। 

নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ 

এতদেব অন্রাপ্যবিশ্বাসো মম নান্তি; তথাপি হে পুরুষোত্তম ! 

তবৈশ্বধ্যজ্ঞানৈশ্বধ্যশক্তিবীর্ধ্যাদিভিঃ সম্পন্নং তন্রপং কৌতৃহলাদইং 
রষ্টমিচ্ছামি ॥ ৩ 

অন্বয়ঃ |__হে প্রভে।! যদ তত (রূপং) ময় দ্রষ্টং 

শক্যম্ ইতি মন্তসে, তত: (তহি ) হে যোগেশ্বর ! (যোগিনাঁমীশ্বর) 

ত্বং মে ( মহাং) অব্যয়ম্ ( নিত্যম) আত্মানং দর্শয় ॥ ৪ 

অনু 1.হে প্রভে!! যদি সেইরূপ আমি দেখিতে সমর্থ 
এরূপ মনে কর, তবে হে যোগীশ্বর ! আমায় সেই অব্যয় পরমাত্ম- 

রূপ দেখাও ॥ ৪ 

স্বামী ।-_ন চাঁহং দ্রষ্ট,মিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রগং 
দর্শযিতব্যমূ কিং হি মন্দ ইতি । যোগিন এব যোগান্তেষামীশ্বর ! 

ময়াজ্নেন তদ্রণং ড্রষ্টং শক্যমিতি যদি মন্তসে, ততস্তহি ত্বন্রপং 

পরামাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৪ 

অন্বয়ঃ ।-_ শ্রীভগবান্ উবাঁচ--হে পার্থ! মে (মম) দিব্যানি 

(অলৌকিকাঁনি) নানাবিধানি ( নানাগ্রকার।ণি ) নানাবর্ণাকুতীনি 

চ শতশঃ অথ সহভ্রশঃ বূপাণি পশ্য ॥ ৫ * | 

অনু ।-_শ্রভগবান্ কহিলেন-_হে পার্থ! আমাপ অলৌ- 
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পশ্যাপিত্যান্ বসুন রুদ্রানশ্িনৌ মরম্তত্তথ। | 
বহুন্যদৃষ্টপর্ববাণি পশ্যাশ্চ্য্যাণি ভারত ॥ ৬ 

কিক নানাবিধ এবং নানা বর্ণ ও আকুতিবিশিষ্ট শত শত সহমত 
সহম্্র রূপ অবলোকন কর ॥ € 

স্বামী |-_এবং প্রার্থিতঃ সন্নতাড়ীতং রূপং দর্শঘিষ্যন্ সাব- 

ধানো ভবেত্যেবমঞ্জুনমভিমুখী করোতি--শ্রীতগব।নুবাচ পশ্তেতি 

চতুডিঃ। রূপন্তৈকত্বেংপি নানাবিধত্বাদ্রপাণীতি বন্থব্চনমূ, 

অপরিমিতাঁনি অনেকপ্রকাঁরাণ দিব্যান্তলৌকিকনি মম রূপাণি 

পশ্য, বর্ণা: অকুকঞ্কাদয়ঃ আকুতয়; অবয়বসন্থিবেশবিশেষাত নানা 

অনেক্ব্র্ণ আকুতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণারুতীনি ॥ ৫ 

অনুয়? 1-হে ভারত! [মম দেহে] আদিত্যান্ বস্থন্ 

কদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ [ এবঞ্চ] বুনি অদৃষ্পূর্ববাণি 
আশ্চর্য্যাণি পশ্ত ॥ ৬ 

অনু ।- হে ভারত! আঁমার দেহে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট 

বন্ধ, আশ্বিনীযুগল, উন পর্চাশৎ বাঁযু এবং অপৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য্য বন্ধ বস্তু 

অবলোকন কর ॥ ৬ 

স্বামী | তান্যেবাহ--পশ্ঠেতি। আদিত্যাদীন মম দেহে 
পশ্য, মরুত একোঁনপঞ্চাশদ্দেবতা বিশেষান্, অদুষ্টপূর্বাণি ত্বয়া 

চাঁন্তেন ব৷ পূর্ববমদৃষ্টাপি বা আশ্চর্যযাণ্য তাদ্ভূতাঁনি ॥ ৬ 

টিপ্লনী |--সাঁমান্তত: প্রথমে “আমার দ্িব্যরূপ দর্শন কর” 

ইহ| বলিয়। ইদানীং তাহা পৃথক্ ভাবে বলিতেছেন । পূর্বে বলিয়া- 

ছেন “এতশোহথ সহশ্রশঃ” “নানীবিধানি* মর্থ।ৎ অনেক প্রকার শত 

শত তদনস্তর সহত্র সহল্র বিভূতি দর্শন কর; তাহারই বিবরণ অত্রত্য 

” বহ্নি” ও “আঁদিত্যান্” এই পদদ্বয়, ইহার অর্থ অনেক আদিত্যাদি 



৪১২ শ্রীস্তগৰদূগীত। । [ ১১শঃ অ: 

ইছৈকস্থং জগৎ কৃৎন্নং পশ্ঠাদ্য সচরাচরমূ । 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যাদ্ দ্রষ্টমচ্ছসি " ৭ 
ন তু মাং শক্যসে দ্র মনেনৈব স্বচক্ষুষা | 
দিব্যং দামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮ 

বিভূতি। এইরূপ পূর্ববঙ্সোকীয় “দিব্যানি* ইহার বিবরণ “অদৃষ্ট- 
পূর্ববাণি”; “নানাবর্ণাকৃতীনি” উহার বিবরণ এই ক্লোকের 

“আশ্চর্যাণি” এই পদ, এইরূপে পুর্বঙ্লোকের বিবরণ বলা হইল ॥ ৬ 
অন্বয়ঃ | হে গুড়াকেশ। ইহ (অশ্মিন) মম দেহে কৃত্ন্্ং 

( সমগ্রং ) সচরাঁচরং (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং ) জগত অন্তচ্চ য জ্রষ্টম্ 

ইচ্ছসি [ তত] একন্ম্ (একত্রাবস্থিতম্ ) অগা ( অধুনা) পশ্য ॥ ৭ 

অনু ।-হে গুড়াকেশ ! আমার এই দেহে সমগ্র চরা- 
চরাত্মক জগৎ এবং আরও যহি! কিছু দেখিতে চাপ, তৎসমস্ত একত্র 

অবস্থিত দর্শন কর ॥ ৭ 

স্বামী |_কিঞ্চ হহৈবস্থমিতি। তত্র তত্র পারভ্রমতা 

বর্কোটিভিরপি দ্রষ্ট মশক্যং কৃত্নমপি চরাঁচরসহিতং জগদিহান্মিন 

মম দেহেইবক়বরূপেটৈকত্র স্থিতমগ্ঠাধুনৈব পশ্ঠ, যচ্চান্তজ্জগদা শ্রয় 

ভূতং কারণন্বরূপং জগতশ্চাবস্থাবিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ 

যচ্চ যদপ্যন্যাদ্জষ্ট,মিচ্ছসি তৎ সর্ববং পশ্ঠ ॥ ৭ 

অন্বয়ঃ ।+-তু ( কিন্তু) অনেন স্বচক্ষুষা ( স্বকীয়েন চর্চক্ষুষা) 

এব মাং দ্রষ্টং ন শক্যসে ; [অতঃ] তে (তুভ্যং) দিব্যং (জ্ঞানাত্মকং) 

চক্ষুঃ দদাঁমি, মে ( মম) এশ্বরমূ (অসাধারণং ) ষোগম্ ( অঘটন- 
ঘটনসামর্থ্যং) পশ্য ॥ ৮ 

অনু ।--পরন্ত তোমার এই স্বকীয় চর্খচক্ষু দ্বারা আমাকে 
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সপ্তীয় উবাচ । 

এবহুক্ত। ততো! রাঁজন্ মহাযোগেশ্বারো হরিঃ। 
পর্শয়াম।স পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরমূ ॥ ৯ 
অনেকবক্ত,নয়নমনেকাভভূতদর্শনম্। 
অ.নকদিব্যাভরণং দিব্যানেকো ছাতা য়ুধম ॥ ১০ 

দিব্যমল্যান্ঘরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনমৃ । 

সর্ববাশ্র্যময়ং দ্েবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ 
দর্শন করিতে সমর্থ হইধে না; অতএব তোমায় দিব্য অর্থাৎ জ্ঞানময় 

চক্ষু দিতেছি;তুমি আমার অসাধারণ অথটন-ঘটন সামর্থ্য দর্শন কর ॥৮ 
স্বামী | যছুক্ত মঙ্জুনেন “মন্তসে যদি তচ্ছক্যম* ইতি 

ভত্রা২-ন ভু মামিতি। অনেনৈব তু প্বকীয়েন চ্চক্ষুষা মাং শষ 
ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি। অতো1২হং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানা- 

ত্কং চক্ষস্তভ্যং দদামি মমৈশ্বরমসাঁপারণং যৌগং যুক্তিমঘটনঘটন- 
সামর্থযং পশ্য ॥ ৮ 

অন্থয়? |- সঞ্তীয়ঃ উবাচ__হে রাজন! (ধৃতরাহ্ত) মহাীযোগে- 

শ্বরঃ হরিঃ এবম্ উত্তা ততঃ পার্থায় পরমম্ এশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস॥৯ 

অনু |- সপ্তায় কহিলেন_হে রাঁজন্! মহাঁযোগেশ্বর হরি 

এইরূপ বলিয়! তৎরে অঞ্ঞুনকে স্ববীয় পরম শ্রশ্বরিক রূপ দর্শন 
করাইলেন ॥ ৯ 

শামী |--এবমুক্ক1| ভগবানজ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবাংঘ্তচ্চ 

রূপং দৃষ্টাঙ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়ভিঃ ক্সোকৈ- 

ধতরাষ্ং প্রতি সঞ্জয় উবাচ._.এবখুক্ষেতি। হে বাজন্ ধৃতরাষ্ইর! 
মহাংশ্চামৌ যৌগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমৈশ্বরং দূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯ 
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দিবি সুধ্যমহজ্রস্ত ভবেদ্ যুগছুপথ্িত।। 

ঘদি ভা? সদূশী সা স্তাপ্ভাসম্তব্ত মহাত্মনঃ ॥ ১২ 

অন্বয়? 1--অনেকবক্ত,নয়নম্ অনেকাতুতদর্শনম্ অনেক- 

পিব্য/ভরণং দিব্যানেকৌছ্যতামুধং দিব্যমীশ্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধা- 

লেপনং সর্বাশ্যধ্যময়ং দেবম্ ( প্রকাঁশময়ম্) অনস্তম্ ( আগ্ন্ত- 

ধিহীনং ) বিশ্বতোমুখঃ ( সর্বতো! মুখবিশিষ্টং) [তত ম্বকং রূপং 

দর্শিতবাঁন্ )]॥ ১০১১ 

অনু ।-[ হরির সেউ রূপ ব্রার মুখ ও নেত্র বিশিষ্ট, 

নানাবিধ অদদত দর্শনীয় ব্যাপারসঙ্গলিত, নাঁনারূপ অলৌকিক 

আ। ভরণ-ম্ুশে।ঠিত, নান! দিব্যান্্রধীপী , দিব] মাল্য ও দিবাবন্- 

বিশিষ্ট, স্বীয় গন্ধজব্য ও অন্গলেগনচঙ্চিত, সর্বিধ আশ্চধ্যময়, 

প্রকাশাত্মক, আ.গ্ঘন্তীন এবং সর্বত্র মুখবিশিষ্ট ॥ ১০1১১ 

স্বামী _কথন্ততং তদিত্যত্রাহ--অনে কবক্ত নয়নমিতি। 

অং.নকাঁনি বক্ত,।ণি নয়নানি চ যন্বিংস্তুৎ অনেকেষাঁমদ্ভুতান।ং 

দশনং যম্মিংও২, অনেকানি দিব্যাভরণানি যন্মিংস্তং, দিব্যাণ্যনে- 

কাঁনি উদ্ধতানি আমুধানি ধল্মিংস্তং। কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যানি 

মাল্যান্তত্বরাণি চ ধারয়তীতি তত, তথা দিব্যো গন্ধো যস্ত তাদুশম- 

লেগনং যন্ত তং, সর্বব।শ্য্যপ্র য় দেবং গছ্োঁতনাত্মকমূ, অনন্ত- 

মপরিচ্ছন্নং বিশ্বতঃ সর্ববতো মুখানি যল্মিংস্তৎ ॥ ১০1১১ 

অন্বয়ঃ |--দিবি যুগপৎ স্্ধ্যপহত্রস্ত ( সহম্াদি তাঁনাং) ভাঃ 

(প্রভা ) যদি উখিত। ভবেং [ তহি] স| (প্রভা! ) তশ্ঠ মহাত্নঃ 

( বিশ্বরূপন্ত ) ভানঃ (প্রহায়াঃ ) সদৃশী ( তুল)1) স্তাৎ ॥ ১২ 

অনু 1 যদি নগোঁমগ্ুলে এককালে সহন্স সুর্য সমূদিত 
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তত্রৈকস্থং জগৎ কৃতন্সং প্রবিভক্তমনেকধ] । 

অপশ্যদ্দেবদেবস্তা শরীরে পাগুবস্তদা ॥ ১৩ 

ততঃ স বিশ্ময়াবিক্টো হষ্টবোমা ধনগ্ীয়ঃ। 
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাবত ॥ ১৪ 

হয়,তবে সেই প্রভ। মহাত্মা বিশ্বরূপ ভগবানের প্রভাঁর তুল্য হইতে 

পারে ॥ ১২ 

স্বামী |-__বিশ্বরূপদীপ্রেনিকপমত্তমাহদিবি হ্ষুর্য্যেতি। 

দিবি আকাশে সূর্ধ)সআস্সা যুগপছুখিতস্ত ঘদি যুগপদুখিতা জাঃ 

প্রভা ভবেত্ুহি সা তদ। মদাম্মুনো বিশ্বরূপস্ত ভাস: প্রভায়াঃ 

কথক্িৎ সদৃশী শা অন্তোপম। নাজ্েব্তার্থ:; তথ ভূতং রূপং 

দরশয়ামাযেতি চিনি বর: ॥ ১২ 
অন্বয়? |__তদা গাঁগুবঃ ( অক্ুন;) তর দেবধেবশ্ট শরীরে 

অনেকধা প্রবিভক্তং ( নান।বিভাগেন অবস্থিতং ) কথ্সং (সমগ্র ) 

জগৎ একস্থম্ ( একত্র ব্যবস্থিতম্ ) অপগ্ঠৎ ॥ ১৩ 

অনু |__তখন অক্জ্রন ভগবান দেবদেবের দেভে* বুধা 

পিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্র অবস্থিত অবলোকন করিলেন ॥ ১৩ 

স্বামী 1- ততঃ কিং বুন্তমিত্যপেক্ষীয়মাহ_তিভ্রেতি | 

অনেকণ। প্রবিভক্তং নানাভাগেনাবস্থিতং ক্ুৎন্₹ং জগৎ দেবদেবস্ত 

শরীরে তদবয়বন্ধেন একর ব্যবস্থিতং তদ|] পাঁগুবঃ অজ্জব নঃ 

অপশ্যৎ ॥ ১৩ 

অন্ব? '-_ততঃ সং ধনঞজয়ঃ বিশ্ময়। খিষ্টঃ ( বিন্ময়ান্থিতঃ ) 

হষ্টরোমা ( রে।মাঞ্চিতকলেবরঃ )[ সন্ ] দেবং ( ভগবস্তং) শিরসা 

প্রণম্য কৃতাগ্তলিঃ [ সন] অভাব (উক্তবান্)1॥ ১৪ 
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অর্জুন উবাঁচ-_ 

পশ্টা।মি দেবাস্তব দেব দেহে 

সর্ববাংস্তথ! ভূতবিশেষনঙ্ঘাঁন্। 

ব্রহ্মাণমীশং কমলা ননস্থ- 

স্থযীংশ্চ সর্ববানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ 
অনু ।--অনস্তর অঞ্জন বিস্মঘান্বিত ও রোমাঞ্চিতকলেবর 

হইয় সেই গ্যোতনাঁজ্বক ভগবান্কে প্রণীমপূর্বক কতাঞ্জলিপুটে 

বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ 

স্বামী |--এবং দৃষ্কী কিং কৃতবানিতাত্রাহতত ইতি। 

ততে! দর্শনানস্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টে! ব্যাপ্ত: সন্ হষ্টরে।ম। হ্ৃষ্টানি 
উৎপুলকিতানি রোমাঁণি যস্ত স ধনঞ্জয়ঃ দেবং তমেব শিরসা 

প্রণম্য কতাগুলি: সম্পুটীরু তহস্তে৷ ভূত্বা! অভাষত উক্তবান্ ॥ ১৪ 

টিপ্পনী ।-অজ্জুন ভগবানের পূর্বব পুর্ব ফ্লোকোন্ত অদ্ভূত 
রূপ দর্শন করিয়াও ভীত হইলেন না বা সম্রমবশতঃ কর্তব্য 
বিশ্বৃত হইলেন ন|, অথব! সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন ন1) 
কিন্তু ধীরভাবে ভগবান্কে বলিতে লাগিলেন। যিনি উত্তর 
গোগৃহে একরথে ভীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কুরবীরগণকে পরাজিত 

করিয়া গোধন আহরণ করিয়াছেন, যিনি যুদ্ধে মহাঁদেবকে সন্তষ্ 

করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছেন, তাহার এই ধৈর্ধ্যাবলগ্বন 
আ্চধ্যজনক নহে, ইহাই ধনগ্রয় এই শব্দে স্থচিত হইল ॥ ১৪ 

অন্বয়ঃ |- _অঞ্জুনঃ উবাচ--দেব ! তব দেহে সর্বান্ দেবান্ 
(আদিত্যাদীন্) তথ। ভূত্ববিশেষসগ্ঘান্ (জরাযুজ|নাম্ অগুসা দী'নাঞ্চ 
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অনেকবাহুদরবক্ত নেত্রং 

পশ্ঠামি ত্বাং সর্বতোহনন্তরূপম্ । 

নান্তং ন মধ্যং ন পুনভ্তবাদিং 
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ 

সমৃহান্) দিব্য'ন্ খষীন্ ( বশিষ্টাদীন্) উরগাংশ্চ (তক্ষকাদীন্) ঈশং 

( তেষাং দেবাঁদীনাং শ্বামিনং ) কমলাসনস্থং (ত্বশ্নাভিপদ্মাপনস্থিতং 
ব্র্গাণঞ ) পশ্তামি ॥ ১৫ 

অনু ।--অঞ্ঞ,ন কহিলেন-_-€হ দেব ! আমি তোমার দেহে 

আদিতাদি সমুদয় দেবতা, জরাঁষুজ, অও্জ প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীতে 

বিভক্ত নিখিল ভূতগণ, বশিষ্ঠাদি দিব্য মহর্ষিগণ, তক্ষকাঁদি সমু 

সর্পগণ এবং তোমার নাভিপদ্মে সমাসীন নিখিল দেবগণেরও প্রত 

ব্রহ্মাকে দর্শন কারাতেছি ॥ ১৫ 

স্বামী |-_ভাষণমেবাহ-২পশ্ঠামীতি সগ্ডদশভিঃ। হে দেব! 

তব দেহে দেবান্ আদিত্যাধীন্ পশ্ঠামি, তথা সর্ববান্ ভূতবিশেষাণাং 

জরাযুজাগুজাদীনাং সভ্ঘাংশ্চ তখা দিব্যান্ ঝষীন্ বশিষ্ঠাদীন্ 

উরগাংশ্চ ভক্ষকাদীন্ তথ] দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রদ্ধাণঞ, 
কথভভূতং? কমলাসনস্থঃ পৃথিবীপন্মকর্ণিকাাং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থ, 
যদ্বা ত্বশ্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি ॥ ১৫ 

অন্বরঃ হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বরূপ! অনেকবাহ্দরব্তী।- 
নেত্রম অনস্তরূপং ত্বাং সর্ববতঃ পশ্যামি ; পুনঃ (কিন্তু) [ সর্বগতত্বাং] 

তব ন অন্ত ন মধ্যং ন চ আদিং পশ্ঠামি ॥ ১৬ 

অনু ।-হে বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! আমি বহুসংখ্যক বাহু, 

উদর, মুখ ও নেত্্রবিশিষ্ট তোমার অনস্তরূপ দেখিতেছি বটে; কিন্তু 
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কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ, 
তেজোরাশিং সর্ববতো দীপ্তিমন্তম্ | 
পশ্ঠাশি ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সমন্তা- 
দাপ্তানল!কছ্য তিম প্রমেয়ম্ ॥১৭ 

| তুমি সর্নব্য।পী বলিয়।] তোমার না অস্ত, না আদি, না মধ্য 
দেখিতেছি (কিছুই দেখিতে পাইতেছি ন।) ॥ ১৬ 

স্বামী ।-'কঞ্চ অনেকানি বাহ্বাদীনি হস্ত তাদৃশং স্বাং 
পশ্ঠামি, অনন্থানি রূপাঁণি ধস্ত তং ত্বাং সব্তঃ পশ্তাসি, তব তু 
অস্ত; মধ/মাদিঞ্ ন পশ্যামি সর্দগতত্বাৎ ॥ ১৬ 

অহ্থয়ঃ |--কিরীটিনং ( যুকুটবস্তং) গদিনং ( গণাবস্তং ) 
চংক্রণং ( চক্রবন্তং) চ সর্দতঃ দীপ্রিমস্তং ( তেজঃপুঞ্জব্ূপং ) দুনি - 

বীক্ষ্যং (তর ঠা দীপ্গ[নলাপ-ছ্তিম্ [ অত এব ] অপ্রমেয়ং 
( প রমাতৃমশক্যং ) 5 তাং সমস্ত পঞ্া।মি ॥ ১৭ 

অনু ৪৮ খিরীটধাপী, গণা ও চক্তবিশি্ট, সর্দতঃ 
প্রভাময়, স্ছদ্দশ, প্রদীপ্ত অগ্নিতুল/ ছ।তিময় সুতরাং অপ্রেমেয 
তোঁমাঁয় সকল দিকেই অবলোকন করিতেছি ॥ ১৭ | 

স্ব/মী |__কিঞ্চ কিবীটিনগিতি। কিরীটিনং মুঝুটবন্তং 
গদিনং গদাধস্তং চক্রিণং ঢক্রবন্তং সর্কৃতো। দীপ্রিমন্তং তেজঃপুগ্ত- 
রূপং তথা দুপিরাক্গ্যং দ্র্মশক্যং, তত্র হেতু দীপ্তমোরনল।কয়ো- 
ট্যৃতিরিব ছ্যতির্যস্ত তম্ অত এব অপ্রমেয়ম এবস্ঁত ইতি 
নিশ্চেতুমশকাং তাং সমস্ততঃ পণ্ামি ॥ ১৭ 

টিপ্লনী ।-বিশ্বরূপ ভগবানের প্রকারান্তর বর্ণনা করি- 
ঢতছেন।_ দীপ্চিমান্ তে!ম'র তেলৌরাশি চতুর্দিকে প্রস্থত হওয়ায় 



১১শঃ অঃ ] একাদশোঁইধ]ায়ঃ। ৪১৯ 

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং 

ত্বমস্য বিশ্বস্ত পরং নিধানম্। 

ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধন্মগেোপ্তা 

সনাতনস্ত্বং পুরুষে মতো মে ॥ ১৮ 

তুমি ছুনিরীক্ষ্য -_অলক্ষ্য. হইয়াছ, প্রদীপ্ত বহি অথবা স্থর্য্ের 

স্যার তোমার তেজ হওয়ায় তুমি “এই রূপ” এই ভাবে তোমাকে 

নির্ণয় কর! যাইতেছে না। তথাপি দিব্য চক্ষৃদ্ধারা আমি তোঁমাকে 

দেখিতেছি। “ছুনি'বীক্ষ্য” বস্তু দেখিতেছি বলায়ও কোঁন বিরোধ 
হইল না, কারণ ছুনি'রীক্ষ্য অর্থ সাধারণের অলক্ষ্য; কিন্তু আঁমি 
তোমার কৃপা দিব্য০ক্ষু লাভ করিয়া সম্স্তই দেখিতে 
পাইতেছি ॥ ১৭ 

অন্বয়ঃ 1--তম্ অঞ্ষরং পরমং (পরং ব্রঙ্গ ), বেদ্িতব্যং 

( মুমুক্ষভিজ্ঞাতব।ং ); ত্বম্ অগ্ঠ বিশ্বস্ত পরং নিধানং (প্ররুষ্টাশ্ররঃ); 

ত্বম অব্যরঃ ( নিত্য; ), শশ্বিতধন্মগোপ। (নিত্যধন্মপালকঃ), তব 
সনাতন; ( চিরস্তনঃ ) পুরুষঃ মে মতঃ ॥ ১ 

অনু 1 তুমি অক্ষর, পরত্র্ষ, তুমি মুমুক্ষুগণের *|তব্য 
বন্ঘ; তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়; তুমি নিত্য, তুমি 
নিত্যধশ্মের পালক, তুমি চিরম্তন পুরুষ বলিয়া আমি স্বীকার 
করিতেছি ॥ ১৮ 

স্বামী | যন্মাদেবং তবাতক্যমৈশ্বধ্যং তন্মাত্বমিতি । ত্বমেব 
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম । কথভভুতম্? বেদিতব্যং মুমুক্ষভিজ্ঞতব্যং 

ত্বমেবাশ্তয বিশ্বস্ত পরুং নিধানং নিধীকতেহন্মিমিতি নিধানং 

প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ:. অত এব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ, শাশ্বতস্ত নিত্যস্ত 



৪২০ শীমপ্তগবদ্গীত। | [ ১১শ: অ: 

অনাদিমধ্যান্তমমন্ত বীরধ্য- 

মনন্তবাহুং শশিসু্যনেত্রমূ | 

পশ্যামি ত্বাং দীগুহুতাঁশবক্ত,ং 

স্বতেজস। বিশ্বমিদং তপন্তমূ ॥ ১৯ 

দ্যাবাপুথিব্যোরিদমন্তরং হি 
ব্যাপ্তং ত্বয়েকেন দিশশ্চ সর্ববাঃ 
দৃষ্ট [ভূতং রূপমুগ্রং তবেদং 

লোকক্রয়ং প্রব্যঘিতং মহাত্বন্ ॥ ২০ 
ধর্্স্ত গোপ্ত। পালকঃ, সনাতনশ্চিরস্তনঃ প্ুরুষো মতে! মে মম 
সম্মতোহপি ॥ ১৮ 

অন্থয়ঃ |-অনাদিমধ্যাস্তম্ (উৎপত্তি-স্থিতি-নাঁশহীনম্ ) 
অনন্তীর্ধ্যম্ ( অমিতগ্রভাঁবম্ ) অনস্তবানুম্ ( অসংখাবাহুসমন্থিতং) 

শশিস্্ধ্যনেত্রং (চন্দরস্থয্যো নেত্রে যস্ত তং) দীপুহুতাশ বন্ধ ₹ (প্রদীপ- 

বহিমুখং) স্বতিজসা ইদং বিশ্বং তপস্তং (সস্তাপরন্তং) তাং পশ্ঠামি ॥১৯ 

অনু উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়-রহিত, অযিতপ্রভাব, অনস্তু 

বাহুসমন্থিত, চন্দ্র ও স্থ্য্যব্ূপ নেত্রবিশিষ্ট, প্রদীপ্ত বহছিবদ্ন এবং 

শ্বকীয় তেজ: প্রভাবে, এই বিশ্বের সম্তাপকর- এবস্ঁত তোমাকে 
অবলোকন করিতেছি ॥ ১৯ 

্বামী | _কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিষন্ট+ম্ উৎপন্তি- 
শ্থিতিলয়রহিতম্, ;অনস্তং বীর্ধ্যং প্রভাবে যস্ত তম্, অনস্তবাঁহুম্ 

অনস্তা বাহবো যস্ত তং, শশিস্ু্যা নেত্রে যস্ত তাদৃশং .পশ্তামি; 
তথা দীপ্কো৷ হুতাশোহ শ্রির্বক্তে যস্ত) তং, স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপস্তং 
সম্তাপয়ন্তং পঠ্যামি ॥ ১৯ 



১১শঃ অঃ ] একা দশোহ্ধ্যায়ঃ। ৪২১ 

অমী ছি ত্বাং স্ৃরসঙ্ঘ। বিশস্তি 

কেচিন্তীতাঃ গ্রাঞ্জলয়ে। গৃণস্তি | 
্স্তীত্যুক্ত মহুষিসিদ্ধলঙ্ঘাঃ 
স্তবন্তি ত্বাং স্তৃতিভিঃ পুক্কলাভিঃ ॥ ২১ 

অন্বঃ2 1--হে মহাত্সন! ছ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদম্ অস্তরম্ 

( অস্তরীক্ষম) একেন ব্রক্মা। হি ( নিশ্চিতং ) ব্যাপ্তং; [ তথা ] সর্বাঁঃ 

দিশণ্চ [ব্য।প্তাঃ] ; তব অত্ততম্ (অদৃষ্পূর্তরম্) ইদম্ উগ্রং ( ঘোরং ) 

রূপং দৃষ্টা লোকক্ররং গ্রব্যথিতম্ ( অতিভীতং) [ পশ্ঠামি ইতি 

শেষঃ ] 0 ২০ 

অন্ু | হে মহাত্মন্! [ আমি দেখিতেছি ] একমাত্র তুমি 
স্বর্গ ও পৃথিবী এতছুওয়ের অস্তরাল ( অস্তরীক্ষ ) এবং দিকৃসমূহ 

ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ; তোমার এই অপূর্ব ঘোররূপ 

দর্শনে ত্রিলে।ক অতিমাত্র ভীত হইধাঁছে ॥ ২০ 

স্বামী ।- কিঞ্চ গ্যাবাপুথিব্যোরিতি। গ্যাঁবাপৃথিব্যো রিদ- 

মস্তরম্তরীন্মং ত্বয়ৈবৈকেন ব্যাপ্তং দিশশ্চ সর্ব ব্যাঞ্চাঃ অস্ত.ত- 

মদৃষ্টপূর্বং ত্বদীয়মিদমুগ্রং ঘোরং রূপং দৃষ্ঠা লোকত্রয়ং প্রব্য থিত- 
মতিভীতং পশ্ঠামীতি পূর্ববন্যৈবা মৃষ্গঃ ॥ ২০ 

অন্বয়ঃ |-অমী সুরসজ্ঘাঃ (দেবসমূহাঃ)হি (নিশ্চিতং) 

ত্বাং বিশস্তি ( শরণং প্রবিশস্তি); [ তেষাঁং মধ্যে ] কেচিৎ ভীতাঃ 

[ সন্তঃ] প্রা্ুলয়ঃ (বদ্ধাঞ্রলিপুটাঃ) গৃণস্তি (জয় জয় রক্ষ রক্ষ ইতি 

প্রার্ঘরন্তে )) মহষিসিদ্ধসজ্ঘাঃ ম্বন্তি ইতি উত্কা পুফলাভিঃ 
( শ্রেষ্ঠাভিঃ ) স্ততিভিঃ ত্বাং স্বস্তি ॥ ২১ 

অনু ।--এই সকল দেবগণ নিশ্চয়ই তোমার শরণীগত 



৪২২ ' জরীমন্তগবদগীতা। | ১১শঃ অঃ 

রুপ্রাদিত্য। বসবে। যে চ সাধ্য। 

বিশ্বেইশ্বিনৌ মরুতশ্চোত্মপাশ্চ ৷ 
. গন্ধরর্ষক্ষাম্ররসিদ্ধসঙ্ঘ। 

বীক্ষন্তে ত্বাং বিম্মিতাঁশ্সৈব সর্ব ॥ ২২ 

হইতেছেন; তীহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভীত হইয়া! কৃতাঞ্জলিপুটে 

জয় জয় বক্ষ রক্ষ বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন; মহষি ও সিদ্ধগণ 

স্বস্তি বলিয়া উৎকুষ্ট স্তবসমূহে তোমার স্ততিবাদ করিতেছেন ॥২১ 

স্বামী |--কিঞ্চ অমী হীতি জ্ুরসজ্ঘা ভীতাঃ সন্তত্থাং 

বিশস্তি শরণং প্রবিশস্তি, তেষাং মধ্যে কেচিদ্রতিভীতা৷ দূরত 'এব 

স্থিত! কৃতসম্পুটকরযুগলাঃ সস্তো গৃণস্তি জয় জয় রক্ষ রক্ষেতি প্রার্থ- 
রত্তে, স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২১ 

টিপ্পনী | ইদানীং নিজ ভূভারহারিত্ব-প্রকাঁশকারী ভগ- 
বাঁনকে দর্শন করিয়া বলিতেছেন ।--দেবগণ ভূভারহরণের জন্য 

মহুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করতঃ তোমাতে প্রবিষ্ট হইতগ্েন। 

উভয় সেনার মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিতে অসমর্থ হইয়। 

অঞ্জলি গ্রহশপূব্বক তোঁমাঁর স্তব করিতেছে । নারদাদি খঁষগণ 

পরিপূর্ণ ক স্তরতিবাক্য দ্বারা সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্য তোমার 

স্তব করিতেছেন ॥ ২১ 

অন্বয়ঃ |--কুজ্রাদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ [ নাম দেবাঃ | 

[ তথা ] বিশ্বে ( বিশ্বেদেবাঃ ) অস্থিনৌ মরুতঃ ( বায়বঃ ) উক্মপাঃ 

( পিতরঃ ) গন্ধরববযক্ষাম্ুরসিদ্ধসজ্ঘাঁঃ সর্বেবে এব বিস্মিতাঁঃ [ সম্তঃ ] 

স্বাং বীক্ষন্তে ॥ ২২ 

অনু |--[ একাদশ] রুত্র [ দ্বাদশ) আদিত্য) অষ্ট ) 



১১ শং এ] একাদঁশোহ্ধ্যায় | ৪২৩ 

রূপং মহতে বহুবক্ত,নেত্রং 

মহ বাতো বহুবাহুরুপাদম্। 

বহুদরং বহুদংস্্রীকরালং 
দুষ্ট লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহমূ ॥ ২৩ 

বন্থ, সাধ্য নামক দেবগণ, [ উনপঞ্চাশৎ ] মরুৎ, পিতৃগণ, গন্ধর্বব, 

যঙ্গ, অন্তর ও শিদ্ধগণ, বিশ্বেদেবগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্ধয়-_- ইহার! 
সকপে বিস্মিত হইযা তোমায় অবলোকন করিতেছেন ॥ ২২ 

স্বামী ।-কিঞচ রুজ্রেতি। রত্রশ্চ আনিত্যাশ্চ বলবশ্চ 
যে চ সাধ) নাম দেবাঃ বিশ্বে বিশ্বেদেবাঃ অশ্িনৌ দেবৌ মরুতে। 

মর্দ্গণীশ্চ উদ্মণং পিবস্তীতু)ম্সপাঁঃ শিতরঃ।  “উশ্মভাগা হি 

পিতরঃ* ইতি শ্রতেঃ। স্থতিশ্চ_ “খাবছুষ্ণং ভবেদন্নং যাবদশ্রস্তি 

বাগ যতাঁ। তাবদশ্নন্তি পিতরো যাঁবন্নেজ্ঞা হবিগুণাঃ ॥ 

গঙ্গা 1শ৮ খক্ষাণ্চ অস্ুরাশ্চ বিরোচনীদক়ঃ মি্দ্ধগভঘাঃ সিদ্ধানা? 

সঙ্ঘ'* সর্ব এব বিল্মিতাঁঃ সন্ত; ত্ব।ং বাক্ষস্ত ইত/ন্ৃয়ঃ ॥ ২২ 

অন্বয় 1-€ে মহাবাহো ! বহুবভৃ,নেঞএৎ বহুবাহ্কুপাঁদং 

বহু রং বহুদংষ্াবরালং তে (তব) মহৎ বূপং দৃষ্ট লোকাঃ প্রব্যাথতাঁঃ 

( অতিভীতা; ) তথ। অহম [ প্রব/থিত ইতি শেষঃ ]॥ ২৩ 

ভানু ।-হে মহাবাহো! তোমার বহ মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট 

খহুসতথ/ক বাক, উরু ও পদসমন্থিত, বভ উদরযুক্ত, বু দস্ত বিশিষ্ট 

হওয়ায় অতীব ভীষণ এই রূপদর্শনে লোক সমুদয় অতীব ভীত 

হইয়াছে ; আমিও বড়ই ভয় পাইয়াছি ॥ ২৩ 

স্বামী |--বিঞ্চ বূপমিতি। হে মহাবাহো! মহাদত্যু- 

জ্দিতং তব রূপং দৃষ্টা লোকাঃ সর্ষের প্রব্যখিতা অতিভীতাঃ, 



৪২৪ শ্রীমপ্তগবদগীঁত।। [ ১১শঃ অ; 

নভঃস্পৃশং দীপ্ত মনেকবর্ণং 
ব্যাত্তাননং দীগুবিশালনেত্রম্। 
দৃষ্ট! হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা 
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষে ॥ ২৪ 

তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোৎন্মি। কীদৃশং রূপং দুষ্ট? বুনি বজাণি 

নেত্রাণি চ যণ্মিংঘ্তৎ, বহবো। বাহব ডরঝঃ পাদাশ্চ যন্মিন্ 

বহুচ্্যদবাণি যন্মিস্তৎত বহ্বীভির্দংপ্রাভিঃ করালং বিরুতং 

বৌদ্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ 

টিপ্লনী | পুর্ধে বলিয়াছেন “তোমার রু্পদর্শনে লৌকত্রয় 

অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে তাহার উপসংহার করিতেছেন। €২ 

মৃহাবাহো ! তোমার রূপ দর্শন করিয়া জগতের সমস্ত প্রাণীই ভয়ে 

ব্যথিত হইতেছে, হেহেতু বিশ্বব্যাপী তোমার অপ্রেমেক্ বদন ও 
নেত্রসমূহ অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং তোমার হস্তপদাদি বিশাল ও 

অনেকরূপে আবিভূত হইয়াছে, তোমার বিকশিত দস্তসমূহ বদনের 
ভীষণৃতা৷ পরিবদ্ধিত করিতেছে ॥ ২৩ 

অন্বয়ঃ 1-হে বিষ্ণো ! ( বিশ্বব্যাপিন্) নতংস্পৃশম্ ( অস্ত- 

রীক্ষব্য।পিনং ) দীপ্চং ( তেজোময়ম্) অনেকবর্ণং ব্যন্তাননং 

( বিবৃতমুখং ) দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্টাী প্রব্যথিতান্তরাত্মা 

( অতিভীতমনা:) অহং স্বৃতিং ( ধৈধ্যং) শমম্ (উপশমং) চ ন 
বিন্দামি ( ন লভে ) ॥ ২৪ 

অনু 1 হে বিষ্কো! অস্তরীক্ষব্যাপী, তেজোময়, নানাবণ- 
সমদ্থিত, বিবৃতান্ত, প্রদীপ্ত বিশাললোচনবিশিষ্ট তোমায় অবলোকন 



১১শঃ: অঃ] একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪২৫ 

দংগ্রাকরালানি চ তে মুখাঁনি 
দৃফ্টেব কালানলসন্নিভানি | 
দিশে। ন জানে ন লভে চ শ্মম 

প্রসীদ দেবেশ জগান্নবাস ॥ ২৫ 

করি আমি অত্যন্ত সভর়চিত্ত হইয়াছি; এজন্য ধৈর্য্য ব শাস্তি- 
লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ 

স্বমী ।ন কেবলং ভীতোইইমেতাবদেব অপি তু 
নভঃস্পুশমিতি। নভঃ স্পৃশতীতি নভংস্পৃকৃ তম্ অস্তরীক্ষব্যাপিন- 

মিত্যর্থ;, দীপ্ত: তেজোযুক্তম, অনেকে বর্ণা যস্ত তম্ অনেকবর্ণং, 

ব্যাত্তাশি বিবৃতানি আননানি যন্ত তং, দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাঁণি 

বস্য তম্। এবস্ুত' হি ত্বাং দৃষ্ট প্রব্খিতোতস্তগাত্স। মনো যত 
সোইহং ধুতিৎ ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে ॥ ২৪ 

টিপ্লনী | কেবল আমিই যে ব্যথিত হইয়াছি এমন নহে, 
অপিচ তোমার অস্তরীক্ষব্যাপী প্রজ্লিত আকৃতি, বিস্তীর্ণ মুখ- 
গহ্বর ও প্রজ্বলিত বিশাল,চক্ষু দর্শন করিয়া আমার অন্তরণত্মাও 

ব্যথিত হইতেছে; তজ্জন্ত আমি ধৈর্ধ্য ও চিত্তের প্রসাদ লাভ 

করিতে পারিতেছি না ॥ ২৪ 

অন্বযঃ | হে দেবেশ! দংগ্রাকরাঁলানি !( দশনবিরুতানি ) 

কাঁলানলসন্সিভানি ( প্রলয়াগ্নিলদৃশানি) তে মুখানি দুষ্ট এব [অহং] 

দিশঃ ন জানে (বেল্সি) শশ্ম (সুখং) চন লভে; হে জগন্লিবাস। 

( জগদাধার ) প্রসীদ ॥ ২৫ 

আনু ।-দেবেশ! তোমার দংগ্া করাল, প্রলয়াগিতুল্য 



৪২৬ শ্ীমন্তগবদূগীত| |" [ ১১শ: অঃ 

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্্স্ত পুত্রাঃ 
সর্ব্বে মহ্বাবনিপালসংঘৈঃ। 
ভীক্কো দ্রোণঃ সৃতপুত্রস্তথালৌ 
সহাম্বদীয়ৈরপি যোধমুখ্যেঃ ॥ ২৬ 
বক্তণণি তে ত্বরমাণ! বিশন্তি 

দংষ্রাকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্বিলগা দশনান্তরেষু 

সংদৃশ্যন্ত চূর্ণি তৈরতমাঙ্গৈ? ॥ ২৭ 

প্রভাময় মুখসমহ অবলোকনে আমি দিগত্রান্ত হইয়াছি, সুখ ও 
পাইতেছি না; হে জগদাধার ! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ২৫ 

স্বামী |--কিঞ্চ দষ্ট্রেতি। হে দেবেশ! তব মুখানি 

দৃষ্টা ভয়াবেশেন দিশো! ন জানামি, শশ্ম চ সুখং ন লভে, ভে। 

জগন্গিবাদ! প্রসন্্ো ভব । কীদৃশাণি মুখানি দৃষ্ট।? দরগ্রাভিং 
করালানি কালানগঃ প্রলয়াগ্রিস্তৎসদৃশানি ॥ ২৫ 

অন্বয়ঃ 1 _অমী চ ধৃতবাষ্শ্ত সর্ধে এব পুত্রাঃ তথ ভী্ঘঃ 

দ্রোণঃ অসৌ স্থতপুত্রঃ ( কর্ণঃ ) অবনিপ।লসজ্ঘৈঃ ( অন্থরা জবৃন্দৈঃ ) 

সঙ, অম্মদীয়ৈ; যোধমুখ্যে: (যো, প্রধানৈ: )ট৯ সহ ত্রমাণীঃ 
( ধাঁবস্তঃ ) তে (তব) দংষ্রাকরালানি (দংগ্রাভিঃ ভীষণানি ) বক্তণি 
( মুখাঁনি ) বিশন্তি 3 [ তেষাঁং মধ্যে ] কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈ; 

(শিরো[৬:)[ উপলক্ষিতাঃ ] দশনাস্তরেযু ( দস্থসন্ধিযু) বিলগ্নাঃ 
( সংশ্ষি্ঃ ) সংদৃত্ান্তে ॥ ২৬।২৭ 

অনু |--এ দেখ, ধৃতরাষ্ট্ের সমস্ত পুত্রই এব* ভীন্ম, ভ্রোণ 



১১শ: অ: | একাদশোহ্ধ্যায়: | ৪২৭ 

ষখা নদীনাং বহবোহম্ুবেগ!ঃ 

সযুদ্রমেবাভমুখ। দ্রবন্তি । 

তথা তবামী নরলোকবীবা 

বিশান্ত বক্তাণ্যভিতে] জ্বলন্তি ॥ ২৮ 

ও সেই প্রসিদ্ধ সুতপুত্র কর্ণ, রাঁজগণের সঠিত মিলিত হইয়া 

অন্মপক্ষীণ প্রধান প্রধান যোধগণ সহ প্রধাঁবিত হইয়া! তোমার 

তীধণদংগ্রাপমন্িত ৬্মাঁনক মুখগহ্বরে প্রবেশ করিতেছে ; তাহাদের 

কাহারও কাহারও চর্ণিত মস্তক তোমার দস্তসন্থিস্থলে সংশ্লিষ্ট 

রহিক্ঝ(ছে দেখিতেছি ॥ ২৬২৭ 

স্বমমী |--বচ্চান্চদূদরষ্টমিচ্ছসীত্যনেনাশ্মিন্ সংগ্রামে ভাবি- 
সয়পরাঁজয়'দিকং মম দেহে পশ্ঠেতি যপ্তগবতোকং তদিদানীং 

পশ্যন আহ-_শমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্র্ত পুত্রাঃ 

ছুয্যোধনাদয়ঃ সব্ধে, অবনিপাঁলানাং জয়দ্রথাদীনাং রাঙ্জাং সজ্বৈঃ 

সমুহৈঃ *হৈব তব বজ্তাঁণি বিশস্তীতুটত্তরেণান্বদঃ। তথ। ভীক্মশ্চ 

দ্রোণণচাসৌ সৃতপুভ্রশ্চ কর্ণঃ, ন কেবলং ত এব বিশস্তি অপি তু 

প্রতিযোদারোহশ্মদীয়া যে যোখমুখ্যাঃং শিখ তিধৃষটছুয়াদয়কতৈ: 

গহ বক নীত। এতে সর্ব ত্বরমাণ। থাবজ্ঞক্ঞব দংগ্রাভিঃ 

করালানি বিরুতানি ভর়ঙ্করাশি বক্তণি .বিশস্তি তেষাং মধ্যে 

কেচিচ্চ গিতৈরুত্তমা্গৈ: শিরোভিরুপলক্ষিতা দন্তপদ্ধিযু সংশ্লিষ্ট 

সংদৃশ্ঠান্তে ॥ ২৩২১ 

টিপ্লনী 1 দুর্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের এত পুত্র, শল্য- 

প্রভৃতি রাজগণের সধত বেগে তোমাতে প্রবেশ করিতেছে । 

এমন কি ধাহারা জগতে অঙজেয় বলিয়া সকলের পক্মানাহ, তাদুশ 



৪২৮ শ্রীমপ্তগবদ্গীতা । [ ১১শঃং অঃ. 

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গ 

বিশন্তি নাঁশায় সম্বদ্ধবেগঃ | 

তখৈব নাশায় বিশন্তি লোঁকা- 
স্তবাপি বক্তা ণি সম্বদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ 

জীম্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহাঁরথগণও আমাদের বলের সঠিত 

ত্বরান্বিত হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছে । তুন্মধে কাহার 

কাহার মস্তক নিচুর্ণ হইয়াছে এবং কেহ কেহ তোর দক্কের সহিত 
ংলগ্ন হইয়৷ আছে ॥ ২৬২৭ 

অন্বয়ঃ|-ষথা নদীনাং বহবঃ অগ্ুবেগাঃ (জলপ্রবাহাঃ) 
অভিমুখাঃ ( সাগরাঁভিমুখাঃ ) [ সন্ত] সমুদ্রমেব দ্রবস্তি (বিশস্তি) 
তথা অমী নরলোকবীরাঃ অভিতঃ জলস্তি ( সর্ধত: প্রদীপ্যমানানি) 
তব বক্ত।াঁণি (মুখানি ) বিশস্তি ॥ ২৮ 

অনু |যেমন নর্দীসমূহের বহুসংখ্যক গল প্রবাহ সাঁগরাঁডি- 
মুখ হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে, সেইরূপ এ সকল নরলোক- 

বীরগণ সর্বতঃ প্রদীপ্ত তোম।র মুখ-বিবগ-সমূহের মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছে ॥ ২৮ 

স্বামী*।- প্রবেশনে দৃষ্টান্তঘাহ--যথেতি | নদীনাঁমনেকমার্গ- 
প্রবৃত্তানাং বহবোইঘুনাঁং বারীশাঁং ৰেগাঁং প্রবাহাঁঃ সমুদ্রাভিমুখা £ 

সম্তঃ যথা সমুদ্রমেব দ্রবস্তি বিশস্তি তথ! অমী যে নরলোঁক- 

বারাস্তেংভিতো জলম্তি সব্ধতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বজ্ঞাঁণি 
প্রবিশস্তি ॥ ২৮ 

টিপ্লনী ।--ভগবানের মুখে কিরূপে প্রবেশ করিতেছে, তাহ 
দৃষ্টান্ত দ্বার পরিস্ফুট করিতেছেন ।-_নাঁনা! পথে গমনশীল নদীগণের 
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লেলিহাসে গ্রসমাঁনং সমস্তা- 

ল্লোৌকান্ স্মগ্রান্ বদনৈজ্তধলঙ্তিঃ 
তেজোভিরাপুধ্য জগৎ সমগ্রং 

ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষে ॥ ৩০ 

জলপ্রবাহসমূহ সমুদ্রাভিমুখ হইফ্জা যেরূপ সমুস্্রমধ্যেই প্রবেশ করে, 
সেইরূপ এই সমস্ত বীরপুরুষগণ তোমার প্রজ্ঞলিত বদনে প্রবেশ 

করিতেছে ॥ ২৮ 

অন্বয়ঃ |--ষথা পতঙ্গাঃ ( শলভাঃ) সমৃদ্ধবেগাঁঃ [ সন্তঃ] 

নাশায় ( মরণায়) [ এব] প্রদীপ্তং (জলস্তং ) জ্বলনম্ ( অগ্রিং) 

বিশস্তি, তথা এব লোঁকাঃ অপি সমুদ্ধবেগাঃ [ সন্তঃ ] তব বজ্ঞাঁণি 

(মুখাঁনি ) বিশস্ভি ॥ ২১ 

অনু |-যেমন পতঙ্গসমৃত মহাবেগে মরণের জন্যই প্রদীপ 

অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ লোঁকসমুহও প্রবুদ্ধবেগে তে।মার 

মুখনমূহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ 

স্বামী ।- অবশত্বেন প্রবেশে নদীবেগদৃষ্টাস্ত উক্তঃ, বুদ্ধি- 

পূর্ববকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ_ যথেতি। প্রদীপ্তং জলস্তমগ্রিং পতঙ্গাঃ 

শলতাঁঃ বুদ্ধিপূর্ববকং সমুদ্ধো বেগে। যেষাং তে যথা নাশায় 

প্রবিশস্তি ॥ ২৯ 

টিপ্পনী |- পুর্ব শ্লোকে অচেতন নদীবেগ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, 
বর্তমান গ্লেকে চেতন দৃষ্টাস্ত ছারা বুদ্দিপূর্বক প্রবেশের কথা 

বলিতেছেন ।--শলভগণ যেমন সঙ্জানেই আত্মবিন।শের জন্য 

অতিবেগে জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেই রকম এই প্রাণিবৃন্দও 

মরণের জন্তই অতিবেগে তোমার ব্দনে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯ 
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আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো 
নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ | 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং 
ন হ প্রজানামি তব প্রবৃত্িম্ ॥ ৩১ 

অন্বয়ঃ ।-জলঙ্তিঃ বদনৈঃ: সমগ্রান্ গ্রসমানঃ সমস্তাৎ 
( সর্বতঃ ) লেলিহাসে (অতিশয়ে ন ভক্ষয়সি) হে বিষ্ণো । তব উগ্রাঃ 

( তীব্রাঃ) ভাসঃ ( দীপ্তয়ঃ) তেজোভি: (বিশ্ফুরণৈঃ ) সমগ্রং 
জগৎ আপূর্য্য (ব্যাপ্য ) প্রতপন্তি ( সন্তাঁপয়স্তি )॥ ৩০ 

অনু | জলন্ত ব্দনসমূহ দ্বারা তুমি লোকসমূহকে গ্রাস 
করিতেছ? হে বিষ্কো! তোমার তীন্র দীপ্তি প্রচণ্ড তেজে সমুদয় 

জগৎ ব্যাঁপিয়া সকলকে সন্তপ্ধ করিতেছে ॥ ৩০ 

স্বামী | ততঃ কিমত আহ" লেলিহাস ইতি। গ্রস- 
মানোইপি সন্ সমগ্র।ন্ লোকান সর্বানেতাঁন্ বীরাঁন্ সর্ধতে। লেলি- 
হাসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি। কৈ:? জলনিরঘদনৈঃ | কিঞ্চ হে 
বিষ্চো ! তব ভাসো দীপ্তয়স্তেজোভিরিক্ষুরণৈ: সমগ্রং জগখ্যাপয 
তীব্রাঃ সত্যঃ গ্রতপত্তি সস্তাপয়স্তি ॥ ৩০ 

অন্বয়ঃ |--উগ্ররূপঃ ভবান্ কঃ [ইতি] মে ( মহাম্) 
আধ্যাহি (ব্রহি )) হে দেববর! তে (তুভ্যং ) নমঃ অস্ত; প্রসীদ 
( প্রসকো! ভব); আছ্াং ভবন্তং বিজ্ঞাতুং ( বিশেষেণ জ্ঞাতুম্ ) 
ইচ্ছামি; হি (য্্মাৎ) তব প্রবুত্তিং (চেষ্টাং) ন 

গ্রজানামি ॥ ৩১ 

অনু |--উগ্ররূপধারী তুমি কে? আমায় বল। হে দেববর ! 
তোমায় প্রণাম করি, তুমি প্রসন্ন হও, আদি পুরুষ তোমায় বিশেষ- 
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জ্রীতগবানুবাচ। 

কালোহম্মি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃদ্ধো 

লোকান্ সমাহর্ত মিহ প্রবৃততঃ | 
খতেহপি ত্বাংন ভবিধ্যন্তি সর্ব 

যেহবস্থিতাঁঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ 

রূপে জানিতে বাঁপনা করি 7) যেহেতু, কি জন্য তোমার ঈদুশ চেষ্টা, 
তাহা আমি অবগত নহি ॥ ৩১ 

স্বামী ।-ধত এবং তন্মাৎ--শাখ্যাহীতি। ভবান্থগ্ররূপঃ 

ক ইত্যাখাহি কথক, তুভযং নমোইস্ত। দেববর ! প্রসীদ প্রগনে! 
ভব। ভবস্তমাছ্যং পুরুষং বিশেষেণ জ্ঞাতু মিচ্ছামি, যতস্তব প্রবৃত্ভিং 

চেষ্টাং কিনর্থমেবং প্রবৃত্তোহসীতি ন জানামি,এবন্তশ্ত তব প্রবৃত্তিং 

বার্তামপি ৭ জানামীতি বা ॥ ৩১ 
অন্ব॥ঃ | শ্রীভগবান্ উবাচ, অহং] লোকক্ষয়কৃৎ 

( লোকক্ষয়কর্ত। ) প্রবৃদ্ধ: (উত্কটঃ ) কাল: অন্মি; লোকাঁন্ 

( প্রাণিনঃ ) সমাহভম্ ( সংহর্ত,ং ) ইহ ( লোকে) প্রবৃত্ঃ ১ ত্বাণ্ 

ঝতেইপি (ত্বং হস্তারং বিনাপি ) প্রত্যনীকেষু ( ভীম্মব্রোণাদীনাং 
সন্বাস্থ সেনান্ু) যে যোধ।: অবস্িতাঃ [তে] সর্কবে অপিন 
ভবিষ্যস্তি ( জীবিষ্যস্তি )॥ ৩২ 

অনু ।-শ্রীদ্গগবান কহিলেন,”--আমি লোৌকক্ষয়কারী 
অতুযুত্কট কাঁল; লোঁকসমৃহকে বিনাশ করিবার জন্ত প্রবৃত্ত 

রহিয়াছি; প্রতিপক্ষীয় নৈন্থদলে যে যে বীরপুরুষগণ বর্তমান দেখি- 

তেছ,তুঁমি বধ না করিলেও ইহারা কেহই জীবিত থাঁকিবে না ॥ ৩২ 
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তন্মাত্বমুত্তিষ্ঠ শো! লভন্ব 
জিত্বা শব্রন্ ভূঙক্ষ। রাজ্যং সম্বদ্ধমূ। 

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুর্ববমেব 
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যনাচিন্ ॥ ৩৩ 

স্বামী ।- এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবাম্থবাঁচ--কাঁল ইতি 
ত্রিতিঃ। লোঁকানাং ক্ষয়কর্তী প্রবৃদ্ধোইত্যুৎ্কটঃ কালোহস্মি লোকান্ 

প্রাণিনঃ সংহর্ত,মিহ লোকে প্রবৃত্বে২স্রি ; অতঃ খতে ত্বাং হস্তারং 

বিনাপি ন ভবিষ্যস্তি জীবিষ্যস্তি। যগ্যপি তব] ন হন্তব্যাঃ এতে, 

তথাপি ময়া কালাত্বনা গ্রস্তাঃ সস্তো মরিষ্যস্তেব। কে তে? 

প্রত্যনীকেষু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীম্মদ্রোণাদীনাং সর্বান্থ 
সেনান্থ যে যোদ্ধারোহুবন্থিতাঁস্তে সর্বে১পি ॥ ৩২ 

টিপ্পনী |___অঙ্জুন পৃর্বঙ্লোকে বলিয়াছেন বে, তুমি কে 

এবং তোমার কোন্ কার্যের জন্য প্রবৃত্তি হয়, তছুত্তরে ভগবান্ 

নিজ-স্বরূপ এবং যন্পিমিত্ত প্রবৃত্তি তৎসমুদঘ্ বলিতেছেন ।--আমি 

সর্বসংহর্তা কাঁল, দুর্য্যোধনাদি দুষ্ট রাঁজবুন্দকে বিনাশ করিবার 

জন্য প্রবৃত্ব হইয়াছি। তুমি ভাঁবিও না যে, তুমি যুদ্ধ না করিলে 

ইহার] মরিবে না ; শক্রপক্ষে যত সৈন্ত আছে, সকলেই বিনাশ 

প্রাপ্ত হইবে। আমিই ইহাদিগকে বধ করিয়াছি বলিয়া ইহার 
বিনষ্ট হইবে, এ বিষয়ে তোমার যুদ্ধদিচেষ্ট। অকিঞ্চিৎকর 

মাত্র ॥ ৩২ ূ 

অন্বয়ঃ |_-তন্দা্। ত্বম্ উত্তিষ্ঠ , যশঃ লভম্ব ); শক্রন্ 

জিত্বা৷ সমৃদ্ধং রাজ্যং ভূঙ্ষ ; ময়া এব এতে পূর্বমেব নিহতাঃ, 

হে সব্যণাচিন্! ত্বং নিমিত্বমাত্রং ভব ॥ ৩৩ 
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দ্রেণঞ্চ ভীন্মঞ্চ জয়রথ: 

কর্ণ তথান্যানপি যোধবীরন্। 
ময়] হতাংস্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা 

যুধ্যত্য জেতাঁসি রণে সপত্বান্॥ ৩৪ 
অনু |।-_অতএব তুমি উঠ যশে।লাভ কর; [ অনার়।সেই] 

শক্রগণকে পরাজিত করিয়। সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ কর, আমি পূর্বেই 

উহাদিগকে বধ করিয়। রাখিয়াচি। হে সব্যপাচিন্! এক্ষণে তুমি 

[ ইহাদের বধে] নিমিত্ত মান্ত্র হও ॥ ৩ 

স্বামী ।-_-তস্মাদিতি। যণস্মাদেবং তন্মাত্বং যুদ্ধায়োভিষ্ঠ, 

দেবৈরপি ছুজ্জয়। ভীম্মাদয়োহজ্ছবুনেন নিজ্জিত। ইত্যেবস্ততং যশো 
লভম্ব প্রাপন,হি, অযত্রতশ্চ শন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাঁজাং ভুজ্ষ, এতে 

চ তব শত্রবস্ত্রদীয়ঘুদ্ধাৎ পূর্বমেব কালাত্মনা নিহতপ্রায়- 

স্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্। ফব্যেন বামেন 

হন্ডেন নাচিতুৎ শরান্ সন্ধাতৃং শীলং যস্তেতি বুযুৎ্পত্ত্য। বামেনাপি 
বাণক্ষেপাৎৎ সব্যপাচীতুযুচ্যতে ॥ ৩৩ 

টিপ্পনী ।-_যখন তোমার যুদ্ধাদি ব্যাপার বিনাঁও ইঙ্জার! 
বিনাশপ্রাপ্ধ হইবে, তখন তুমি উঠ; দেবগণেরও অজেয় ভীন্ম- 
প্রোণাদি অতিরথগণের জয়-জন্ত অতুল যশ লাভ কর। অযতে 

দুর্যোঁধনাঁদি শক্র'বদ করিয়া উপার্জিত বস্ত্র ন্যায় নিষ্ষণ্ক সমুদ্ধ 

রাজ্য ভোগ কর। তোমার এই শক্রগণকে আমিই কালরূপে 

বধ করিয়াছি, কেবল তে।মার যশোঁবৃদ্ধি করিবার জন্য ইহাদ্দিগকে 

রথ হইতে ভূমিতে পাতিত করি নাই, অতএব তুমি কেবল নিমিত্ত 
অর্থাৎ “অঞ্জুনই ইহাদিগকে বদ করিয়াছে* এইরূপ লোক- 

৯১৪ 
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প্রশংনার ভাগী হও । “সব্যসাচী” শব্দের অর্থ, ধষিনি উভয় হস্তেই 

সমান শরসন্ধান করিতে পারেন । ভগবান্ অঙ্জুনকে “সব্যসাচী” 
সম্ধোধনে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, যদিও আমিই বস্তুতঃ 
ইহাদিগকে বধ করিয়াছি, তথাপি লোকে তোমাকেই তাহাদের 

বধ-কর্ত। মনে করিবে, যেহেতু তুমি সব্যনাচী--উভয় হস্তকেই সমান 
বাণসন্ধান করিতে পার; অতএব ভীক্ম-্রেণাঁদিগকে বধ কির! 
তোমার মত বীরপুরুষের পক্ষে অপস্তব বলিয়া লোকে মনে 

করিবে না ॥ ৩৩ 

অন্বয? 1---তং ময়। হতান্ (পৃর্বমেব বিনা শতাঁন্) দ্রোণঞ্চ 

ভীম্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণঞ্চ তথা অন্যান্ বোপবীরানপি জহি (ঘাঁতয়) 

ম] ব্যথিষ্ঠাঃ ( শোকং মা কাঁধী: ) রণে সপত্রান্ ( শব্জন্) জেতাঁসি 
(জেষ্যসি )[ অতঃ] যুধান্ব ॥ ৪ 

অনু |__আমি যাহ।দিগকে পূর্বেই মারিয়া রাখিয়াছিসেই 
দ্রোণ, ভীম্ম, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য বীর যে।দ্ধাদিগকে সংহার কর? 

শোক করিও ন1; যুদ্ধে শক্রগণকে অবশ্ঠই পরাজিত করিতে 
পারিবে; অতএব যুদ্ধ কর্॥ ৩৪ 

স্বামী |_-«ন চৈতছিদাঃ কতবনে! গরীয়ো যদ জয়েম যদি 

বা নে! জয়েযু"রিতি যা আশঙ্ক। সাপি নকাধ্যেত্যাহ_ ব্রোণমিতি | 

যেভ্যন্থং শঙ্ক্যসে তান্ দ্রোণাঁদীন্ ময়ৈব হতান্ ত্বং জহি ঘাতয়, ম| 
ব্যথিষ্টাঃ শোকং মা কা্ষীঃ, সপত্বান্ শব্রন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং 
জেতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪ 

টিপ্লনী ।-__ ভগবান্ “তস্মাত্বমুত্তি্ঠ যশো লভন্ব" (১১শ। ৩৩) 
ইত্যাদিস্েরকে বলিয়াছেন যে, তুমি ইহাদদিগকে বধ করিয়া যশো- 
লাভ কর এবং অকণ্টক রাজা ভোগ কর! এতদ্বিষয়ে অক্ছন আশঙ্কা 
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সপ্তীয় উবাচ। 
এতচ্ছ-ত্বা বচনং কেশবস্থ্য 

কৃতাঞ্জলির্রব্পমানঃ কিরীটী | 
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং 

সগদ্ণদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ 

করিতে পারেন যে, দ্রোণ ত্রার্ধণ এবং আমাদের আচার্য্য, তাহাতে 

আবার তাহার অনেক উত্তম অস্ত্র পরিজ্ঞাত আছে; সেইবপ 

ভীম্ম ইচ্ছামৃত্যু, তিনি দিব্য অস্ত্রপ্রভাবে পরশুরামের সহিত ছন্ব- 
যুদ্ধেও পরাজিত হন নাই; ঈদৃশ নীরপুরুষদ্বমকে আমি কিরূপে 
পরাজিত করিয়া যশ ও রাজ্য লাভ করিব । তৎপরে য়দ্রথকে বধ 

করাও অসম্ভব : কেননা, তাহাঁর পিতা তপশ্ধ্য। করিয়া বর লাভ 

করিয়াছে যে,ষে ব্যক্তি তাহার পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়! ভূমিতে 

পতিত করিবে, তাহার মন্তকএ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূমিতে পড়িবে । 

ূ্য্যপুত্র কর্ণও স্ুর্ধ্যের স্তায় তেজন্বী এবং তাহার আরাধনায় দিবা 
অন্থল[ভ করিয়াছে; ইন্দ্র তাঁহাকে একপুরুষঘাতিনী শক্তি 

দিয়াছেন, তাহা বাথ করা অঃস্তব। তন্ন কূপ, অশ্বখাম। প্রভৃতি 

বীরগণও ছুজ্জ়, কিরূপ্ইে বা আমি ইহাদিগকে বধ করিব এবং 

কিরূপেই বা যশ ও রাঁজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইব । এই আশঙ্কা 

দুর করিবার জন্য ভগবান্ বপিতেছেন যে-তে অঞ্জন! তোমার 

আশঙ্কার বিষয় ভীম্ম,ভ্রেণজয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্ত বীরগণকে আমি 

বধ করিয়াছি; তুমি লে!কপ্রত্যয়ার্থ তাহাদিগকেই বধ কর অর্থ।ৎ 

পূর্বোক্তরূপে কেবল রথ হইতে পাতিত কর। মৃতব্যক্তি বধ্ধে 

তোমার কতই বা পরিশ্রম হইবে; অতএব “াঁকর্ধপে ইহাদিগকে 
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বধ করিব* এইরূপ ভয়জন্য পীড়া প্রাপ্ত হইও না। তুমি ভয়' 
ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, নিশ্চয়ই যুদ্ধে শক্রগণকে বধ করিতে 
পারিবে ॥ ৩৪ 

, অন্বয়ঃ সঞ্জয় উবাঁচ--কেশবস্য এতৎ্খ বচনং শ্রুতব। 
বেপম।নঃ: ( কম্পমানঃ ) কিরীটী ( অঞ্জুনঃ) কৃতাঁঞ্জলিং (বন্ধাগ্তলি:) 

[সন] কষ্ণং নমস্কৃত্া (নমস্কৃত্য ) ভীতভীত: এব (ভীতাদপি 

ভীতঃ) [| সন্] প্রণম্য ( অবনতে। ভূত্ব!) ভূম্নঃ (পুনরপি ) 

সগদগদং ( কথকম্পনেন সহ) আহ ( উক্তবাঁন্)॥ ৩৫ 

অনু 1--সঞ্জয় কহিলেন--্রীরুষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে 
কম্পান্থিত-কলেবর অজ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে প্রণাম করিয়া 

যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া অবনত হইয়া পুনরাঁর় গদ্গদ বাক্যে 
কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ 

স্বামী 1-_ততো যদ্ধত্তং তদেব ধৃতরাষ্্ং প্রতি সঞ্জয় উবাচ 

_এতদিতি। এতৎ পূর্বসশ্নোকত্রয়াত্মকং কেশবস্ত বচনং শ্রত্থা 
বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অঙ্জুনঃ কৃতাঞ্জলি: সম্পুটাকতহস্তঃ 

কৃষ্ণং নমস্কৃত্য পুনরপ্যাহ উক্তবান্। কথঘাঠ,-_ভয়হষাগ্ঠাবেশবশাদ্ 

গদ্গদেন কঠকম্পনেন সহ বর্ভত ইতি সগদ্দগদং যথা স্যাত্তথা, কিঞ্চ 

তীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো  ভূত্বা আহ ॥ ৩৫ 
টিপ্রনী।-__কুষ্কাঞ্জুনের ধারাবাহিক বচনাবদীর মধ্যে 

ব্যাঘাত জন্মাইয়া সঞ্জয়ের বাঁকা বলার উদ্দেশ্ট-_ধৃতরাষ্ট্রকে বিবে- 

চনার স্থযোগ প্রদান কর1; বৃদ্ধ রুষ্ণাঙ্জুনের বাঁক্যশ্রবণে নিশ্চয়ই 

বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এ যাত্রায় ভীম্ম-ড্রোণাঁদির নিস্তার নাই 

এবং তাহার! নিহত হইলে দুর্ষ্যোধনেরও জয়ের আশা আকাশ- 

কুম্থমবৎ অলীক; এই সকল বিবেচন! করিয়া পুত্র্সেহে অন্ধ - 
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অর্জন উবাচ | 

স্থানে হৃধীকেশ তব প্রকীর্ত্যা 
জগৎ প্রহষ্যত্যনূুরজ্যতে চ। 

রক্ষ|ংি ভীতানি দিশে দ্রবস্তি 

সর্ষে নমস্যন্তি চ সিদ্ধনংঘাঃ ॥ ৩৬ 
ধৃরাষ্ট্র যদি পাগুবের সহিত সঞ্ধি করার প্রস্তাব কবেন, তবে 

উভ্ভয় পক্ষেরই মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহা মনে করিয়! সঞ্জয় তৎপরে 

কি ঘটিল ইহ বলিবাঁর ছলে একট অবক।শ লইলেন। ্জে(কার্থ 
স্পষ্ট ॥ ৩৫ ৃ্ 

অগ্বয়ঃ |-_অজ্জুনঃ উবাচ--হে হৃযধীকেশ! তব প্রকীর্ত 
[ মহা তমযসঙ্কীর্তনেন ) জগৎ গ্রহষ্যতি ( অতীব হর্ষং প্রাপ্রোতি ) 

অন্ুরজাতে 5( অঙ্ুরাগম্ উপৈতি চ) [ তথা] রক্ষাংমি ভীতানি 

[ সন্তি] দিশঃ [প্রতি] দ্রবস্তি (পলায়ন্তে ) [ ইতি যত], সব্ষে 

সিদ্ধসংঘাঁঃ (তপোযোগমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সমূহাঃ) নমস্তত্তি চ 
( প্রথমন্তি )[ ইতি হয ]][ এতৎ পর্বমেব ] স্থানে (যুক্তমেব) ॥ ৩৬ 

অনু :-_-অঞ্জ,ন কহিলেন,হে স্ববীকেশ! তোমার মাহাত্মা- 

কীর্ভনে জগতীস্থ সকলেই যে অতীব আনন্দিত হয় এবং অঙ্গরাগ- 

সম্পন্ন হয়, রাক্ষসের] ভীত হইয়া! চতুর্দিকে সতয়ে পলায়ন করে, 

সিদ্ধগণ যে সমবেত হইয়া প্রণাম করেন--এ সকলই যুক্তিযুক্ত ॥ ৩৬ 

স্বামী ।__স্থান ইত্যেকাদশভিরজ্ছ্বনোক্িঃ। স্থানি ইত্যব্যয়ং 
যুক্তমিত্যন্থিন্নর্থে । হে হৃষ'কেশ ! যত এবং ত্বমডূতগ্রভাবো। ভক্ত- 
বৎসলশ্চ অতস্তব প্রকীত্তযা। মাহাত্মসংকীর্তনেন ন কেবলমহমেব 

, প্রহৃধ্যামীতি, কিন্তু জগৎ পর্ধং প্রহৃষ/তি প্রকরণ হর্ষ প্রাপ্পোতি 
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কম্ম।চ্চ তে ন নমেরম্মহাত্বন্ 

গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্জে। 
অনন্ত দেবেশ জগনিবাস 

ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যু ॥ ৩৭ 

এতত্ত, স্থানে যুক্তমিত্যর্থ:, তথা জগদনুরজ্যতে চ অশুরাগমূণৈতি 
ইতি যৎ, তথা রক্ষা সি ভীতানি সম্তি দিশঃ প্রতি দ্রবস্তি পলায়ন্তে 

ইতি যত, সর্ব ষোগতপোমন্তাদিসিদ্ধানাং সংঘ। নমস্তস্তি প্রণম- 

স্তীতি যৎ এভচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ | 

টিপ্ননী ।- __অঙ্জ্ন বলিলেন, হে হযীকেশ ! তুমি অতাস্ত 
ভক্তবৎমল এবং অদ্ভুতপ্রভাবসমন্থিত, এইজন্য তোমার গুণ- 

কীর্তনদ্বার। কেবল যে আমিই আনন্দিত হই তাহা নহে, ঠেতন্ত- 

বিশিষ্ট সকল জগৎই অত্যন্ত হর্ষ অনুভব করে এবং তাহা যুক্তই, 

তোমার প্রতি তাহাদের অস্ুরাগও যুক্তিযুক্তই হইয়া থাকে ! 
সেইরূপ তে।মাঁর গুণকীর্তীন রাক্ষলগণ যে ভীত হইয়া চতুর্দিকে 
পলায়ন করিয়া থকে তাহাও যুক্ত কপিল গুভূতি সিদ্ধসমূহ যে 
তোমাকে নমস্কার করেন,ইহাও যুক্ত । সর্বত্রইণতব প্রকীর্তয।”অর্থাৎ 

তোমার গুধকীর্ভনদ্বারা এবং “স্থানে” অর্থাৎ যুক্ত এই পদছয়ের 

অন্বয় হইবে । স্গোকটা রাক্ষলত্্ মন্ত্রূপে মন্ত্রশান্দ্রে প্রসিদ্ধ আছে ॥৩৬ 

.. অন্বয়ঃ |-_হে মহাত্মন্! হে অনস্ত !হে দেবেশ ! হে জগ- 
জিবাস ! ত্রঙ্ষণ; অপি গরীঘ্পসে ( গুরুতরা॥ ) আঁদিকর্ভে (তস্তাঁপি 

জনকায়) তে (তৃভ্যং ) কষ্মাৎ ন নমেরন্ (নমস্কারং ন কুষু্ঃ ) 
সৎ (ব্যক্তম্) অসৎ ( অব্যক্ঞম্) পরং (মূলকারণং ) যত অক্ষরং 

(ত্রন্ম) তত চত্বম্[ এব ]॥ ৩৭ 



১১শঃ অঃ] একাদশোধ্যায়: | ৪৩৯ 

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ- 

স্তবমস্থ বিশ্বস্ত পর€ নিধানমৃ । 

ব্ত।সি বেছ্যঞ্চ পরমঞ্চ ধাম 

ত্বয়া ততং বিশ্মমনন্তরূপ ॥ ৩৮ 

অনু ।-- হে মহাত্বন! হে অনস্ত! দেবেশ! হে 

জগদাধার! তুমি ব্রহ্ম! অপেক্ষাও গুরুতর, তাহারও জনক; 

ঈদৃশ তোমাকে সকলে কেন না নমস্কার করিবে? ব্যক্ত, অব্যক্ত 
এবং নিখিলের মুলকারণ যে ব্রক্ষ, তাহা'ও একমাত্র তুমিই ॥ ৩৭ 

স্বামী ।-_-তত্র হেতুমাহ-কর্খাদিতি। হে অনন্ত! হে 
দেবেশ! হে মহাত্মন্! হে জগন্সিবাস! কম্মান্ধেতোঃ তে তৃভ্যং 
ন নমেরন্ নমস্কারৎ কুযুর্ঃ। কথভ্ভতায়? ব্রঙ্ষশোহপি গরীয়সে 
গুরুতরায় আদিকর্তে চ ব্রহ্গণোহপি জনকায, কিঞ্চ সদ্যক্তমূ 
অসদব্যক্ঞ্চ তাঁভ্যাং পরং মূলকারণং যদক্ষরং ব্রদ্ম তৎ ত্বমেব, 

এতৈন ৰভিহ্লেতুভিত্বাং সর্ব নমস্থস্তীতি ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ 

টিপ্পনী ।--ভগবদ্ধিষয়ক হর্াদির কারণ বলিতেছেন ।-_হে 

মহাত্সন্! তুমি অনন্ত অর্থাৎ কোন বস্তদ্বারাই পরিচ্ছিন্ন নহ এবং 

তুমি দেবেশ_-হিরণ্যগর্ভাদি দেবগণেরও নিয়ন্তা ; তুমি জগনিবাস 

অর্থাৎ নকলের আশ্রপ্ধ এবং বিধাতারও শ্রেষ্ঠ ও উৎপাঁদক। 
এতাদৃশ বহুতর গুণবিশিষ্ট তোমাকে কেনই বা পিদ্ধগণ নমস্কার 

করিবেন না। বহু সম্বোধনের তাৎপধ্য--এই কল গুণের এক 
একটিই নমস্কার কার্য্যের প্রতি পর্য্যাপ্ত হেতু, তোমাতে কিন্তু ইহার, 
সমস্ত গুণই বিশেষভাবে বর্তমান।; অতএব পিদ্ধগণের তোমাকে 

্মঞ্কার কর! আশ্যধ্যজনক নহে। জগতে ব্যক্তাব্যন্ত যাবতীয় পদার্থ 
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বাযুর্যমোহগ্রিবর্বরুণঃ *শাঙ্কঃ 

প্রজাপতিস্ত্াং প্রপিতীমহশ্চ। 
নমো নমস্তেহস্ত সহঅকৃত্বঃ 

পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমন্তে ॥ ৩৯ 

আছে, লমন্তই তুমি; ব্ক্তাব্যক্তব্যতিরিক্ত যে মূলকারণ ব্রহ্ম, 
তাহ।৪ তুমি, তুমি ভিন্ন কোন পদার্থ নাই ॥ ৩৭ 

অন্থয়ঃ |--হে অনন্তরূপ ! ত্বম আদিদেবং (দেবানামাদিঃ) 

[ যঃ ) পুরাণঃ (অনাদিঃ) পুরুষঃ; [অত 'এব] ত্বম্ অস্য 

বিশ্বস্ত পরং নিধানং ( লয়স্থানং )) [ তথ|] বেত্ত। (জ্ঞাতা ) 
বেদ্তং (জ্ঞাতব্য বস্তজ।তং ) পরং ধাম ( বৈষ্ণবং পদং ) চ7[ অতঃ] 

্বয়। বিশ্বং ততম্ ( ব্যাপ্তম্ ) ॥ ৩৮ 

অনু ।-_- হে অনস্তরূপ! তুমি দেবগণেরও আদি? [কারণ] 

তুমি অনাদি পুরুষ; [ অত্তএব ] তুমি এই বিশ্বের পরমনিধান 
(লয়স্থান ); আর তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরুম ধাম ( বিষুণপদ ), 
অজএব তুমি এই ব্রদ্ষাণ্ড ব্যপিয়! অবস্থান করিতেছ ॥ ৩৮ 

স্বামী |-_কিঞ্চ ত্বমাদিদেষক ইতি। ত্বম আঁদিদেবো 

দেবানামাদিঃ যতঃ গুরাণোহনাদিঃ পুরুষত্তম্ ; অত এব ত্মস্য বিশ্বস্তুঃ 

পরং নিধানং লয়স্থানং তথা বিশ্বস্ত বেত্তা জ্ঞাতা ত্বং যচ্চ বেছ্যং 

বস্তজাতং পরঞ্চ ধাম বৈষ্ণবং পদং তর্প ত্বমেবাপি; অত এব হে 

অনস্তরূপ ! ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং তং ব্যাপ্তম, এতৈশ্চ সপ্তভিহেতুভি 

স্বমেব নমস্ক।ধ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ 

স্বামী | তব বাযুঃ, যমঃ, অগ্নি, বরুণঃ, শশাক্কঃ, ( চন্দ্রঃ ) 

প্রজাপতিঃ (পিতামহ) প্রপিতাঁমহশ্চ ( তশ্টাপি জনকশ্চ ); 
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নম? পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে 
নমোইস্ত তে সর্ববত এব সর্বব | 

অনস্তবীর্য্যমিতবিক্রমস্ত্বং 

সর্ববং সমাপ্পোষি ততোহপি সর্ববঃ ॥ ৪০ 

; অতঃ ] তে (তুভ্যং) সহশ্রকত্বঃ (সংশ্রশঃ) নমঃ অস্ত, পুনশ্চ 
[ সহল্কত্বঃ ] নমঃ অস্ত্র 17 ভূয়; (পুনঃ) অপি [ সহম্রকৃত্বঃ ] 

নমে। নমঃ ॥ ৩৯ 

অনু |-_ তুমি বায়ু তুমি যম, তুমি অগ্নি, তুমি বরুণ, তুমি 
চন্দ্র, তৃমি প্রজাপতি (পিতামহ ), তুমি প্রপিতামহ (ব্রক্মারও 

জনক) অতএব তোমাকে সহশ্রবার প্রণাষ করি ॥ ৩৯ 

স্বামী |--ইতশ্চ দর্বৈস্মেব নমন্কা্ধ্যঃ সর্বদেবাত্মকত্থাদিতি 

স্তবন্ স্বক্পমপি নমস্করোতি--বাযুরিতি। বাষাদিরূপস্রমিতি। 

সর্বদেবাজআুকত্বোপলক্ষণার্থমুদ্তং, প্রজাপতি: পিতামহস্তন্ত।পি 

জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্তম; অতস্তে তৃভ্যং সহঅশেো। নমোহস্ত 

পুনঃ সহঅকৃত্বে নমোহস্ত ভূয়োংপি পুনরপি সহশ্্রকৃত্বো নমো 

নম হাত ॥ ৩৯ 

অন্ৃয়ঃ |-_-হে সর্ব (সর্বাত্মন্!) তে (তব) পুরস্তাৎ 

(সম্মুখে) অথ পুষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ্) নমঃ তে (তব) সর্ববতঃ 

( স্বাস্থ দিক্ষু) এব নমঃ অস্ত্র; হে অনস্তবীধ্য (অসীমশক্তিশাঁলিন্) 
অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্বং ( বিশ্ব) দ্মাপ্সে।ধি (ব্যাপ্য বর্তসে ) ততঃ 

[ ত্বং 7 সর্বঃ ( সর্বরূপঃ ) অসি ॥ ৪০ ূ 

অনু |__হে সব্বাত্মনূ! আমি তোখার সন্ধুধে প্রণাম করি, 
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সখেতি মত্ব! প্রসভং যছুক্তং 

হে কৃ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা মহিমানং তবেদং 

ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ 

যচ্চ।বহাসার্ধমনৎকতোহসি 

বিহারণয্যাসনভে।জনেঘু | 

একোহথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং 

তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ 

তোমার পশ্চান্তাগে নমস্কার করি, তোমার সকল দিকে নমঞ্কার 

করি? হে অপীমশক্তিশালিন! তুমি অতুল্য-রাক্রম ; তুমি 

নিখিল জগত ব্যাপিয়। অবস্থ/ন করিতেছ) এজন্য তুমি সর্ব- 
স্বরূপ ॥ ৪০ 

স্বামী ।-_-ভক্তিশ্রদ্ধাদর।তিখয়েন নমস্ক।রেষু তণ্তিমনধি- 
গচ্ছন্ পুনরপি বন্তশঃ প্রণমতি-নম ইতি । হে নর্বব! সর্ধবাত্মন্ ! 
স্বাস্থ দিক্ষ তুভ্যং নমৌঁহস্ত। সব্বাত্মকত্বমুপপাদয়হাঁহ_-অনস্তং 

বীধ্যং সামর্থ্যং যস্য তথা অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমে। যন্ত স 

এবভুতত্তং সর্ববং বিশ্বং সম্যগন্তর্বহিশ্চ সমাপ্লেষি ব্যাপ্সোষি, 

স্থবর্ণমিব কটককুগুলাদিন্বকীর্য)২ ব্যাপ্য বর্তসে; ততঃ সর্ব- 

বূপোহপি ॥ ৪5 

অন্বয়ঃ |--তব ইদং (বিশ্বরূপং) মহিমাঁনং ( মীহাত্মযং ) 

[ চ] অজানত। ময় প্রমাদাৎ প্রণয্েন বা অপি সথা ইতি মত্ব। হে 
কষ! হে যদব! হে সখে। ইতি গ্রস ভত(হঠ।ৎ তিরঙ্কররেণ)যৎ উভ্তমূ 
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হে অচ্যুত। বিহারশফ্যাপনভোজনেবু একঃ ( কেবলঃ সখীন্ বিনা 
রহসি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ ) অথবা তৎসমক্ষং ( তেষাং সথীনাং পুরতঃ ) 
অবহালার্থং যৎ অসতরুতঃ (তিরস্কতঃ ) অসি, অহ্ম্ অপ্রমেয়ম্ 
( অচিস্ত্যপ্রভাবং ) ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে (ক্ষমাং কারয়ামি ) ॥ ৪১1৪২ 

অনু ।-_-তোমার এই বিশ্ব্ূপ এবং মহিমা না জানিয়া 
আমি মোঁহবশতঃ ব। প্রণয্নবশতঃ তোঁমাকে সখা মনে করিয়া-_ 

হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সথে এই বলিয়! সপ্ষেধন পূর্বক তোমাকে 

একাকী ও বন্ধুগণের সমক্ষে বিহার, শয়ন, উপবেশ ও তভোজন- 

সময়ে উপহাস করিবার জন্য যে তিরক্কারবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, 

হে অচ্যুত! অহিন্ত্য প্রভাব তোমার নিকট তজ্জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা 

করিতোছি ॥ 8১1৪২ 

স্বামী ।-___ইদানীং ভগবস্তং ক্ষমাপয়তি- লখেতি দ্বাভ্যাম্। 
স্বাং প্রত" সখেতি মত্বা প্রসভং হঠেন তিরঙ্কারেণ যছুক্তং ভৎ 

ক্ষাময়ে ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ । কিং তৎ? হে কৃষ্ণ হে যাদব হে 

সখেতি চ। সন্ধিরার্ধঃ। প্রপভোক হেতুঃতৰ মহিমানমিদ্চ 
বিশ্বরূপমজানত। ময় প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্সেহেন ব1 যদুক্তমিতি। 

কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্বীতো- 
২সি একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ। অথবা তৎ- 
সমক্ষং তেষাং পরিহনতাং নখীনাঁং সমক্ষং পুরতোইপি, তৎসর্বব- 

মপরাধজাতং স্ব/মপ্রমেয়ম অচিস্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং 

কারক্সামি ॥ ৪১1৪২ 

টিপ্পনী | তোমার মহিম। না জানিয়া আমি যে অজস্র 

অপরাধ করিয়াছি, তাহা পরমকরুণিক তোমাকে নমস্কার করিয়া 

ক্ষম। করাইব, এই বর্তমান ক্সোকদ্বয়ে বলিতেছেন ।--তোঁষাকে 
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পিতাসি লোকহ্য চরাচরস্য 

ত্বমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুরগরীয়ান্। 
ন ত্বসমৌহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্যো 

লোকন্রয়েহপ্য প্রতিমপ্রভাবঃ ॥ ৪৩ 

সখ! মনে করিয়া নিজ শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদনরূপ তিরস্কারঘাঁর। 

তোমার মাহাতু; না জ।নিয়া অথব! চিত্তচাঞ্চলাবশতঃ কিন্বা স্েহে 

হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে 1 ইত্য।দিরূপে যে সকল »গ্বোধন 

করিয়াছি এবং ক্রীড়া, শয়ন, উপবেশন ও ভে জনাদিতে একাকী 

অথব] উপহাসকারী সথাঁদিগের সমক্ষে উপহাসের জন্য তোমাকে 

যে তিরস্কার করিয়াছি, হে অচ্যুত-_নির্বিরকার পরমপুরুষ! সেই 

সকল অযোগ্য সঙ্োধনরূপ এবং তিরপ্কারূপ অপরাধসমুহ 

তোমাকে ক্ষমা করাইতেছি। হে কৃষ্ণ ! তুমি অচিস্ত্যপ্রভাবসমন্থিত, 

স্তুতি-নিন্দ।দিতে নির্বিকার এবং পরম কাঁরুণিক ; অতএব অজ্ঞতা- 

বশতঃ আমি যে সকল অপরাণ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর ॥ ৪১1৪২ 

অন্বয়ঃ |-_-হে অপ্রতিমপ্রভাঁব ! তবম্ অস্ত চরাচরস্ত লোকস্তয 

পিত। ( নকঃ ) অনি, ! অত এব] ত্বং পৃজ্যশ্চ গুরুষ্ ( আঁচয্যশ্চ) 

গরীয়াংশ্চ (গুরোরপি গুক্ুতরশ্চ ) [ অসি ] [অতঃ] লোঁকজ্রয়েইপি 

ত্বত্সমঃ নাস্তি; অভ্যধিকঃ (ত্বত্তোৎধিক:) কুতঃ [ স্যাৎ] ॥ ৪৩ 

অনু ।-_হে অতুল্যপ্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের 

পিতা, অতএব তুমি পৃজনীয় এবং গুরু অপেঞ্গাও গুরু 
ভ্রিলৌকমধ্যে তোমার সমান কেহই নাই; তোমা অপেক্ষা 

অধিক আর কে কোথায় আছে ?॥ ৪৩ 

স্বামী ।-_অিস্তযপ্রভাবত্বমেবাহ-পিতেতি। ন বিদ্ভঙে 
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তশ্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 

প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যয্। 
পিতেৰ পুত্রস্ত সখেব সখ্যুঃ 

প্রিরং প্রিয়ায়াহমি দেব সৌঁঢুম্ ॥ ৪৪ 

প্রতিমা উপমা যস্ত সোৌঁহুপ্রতিমন্তখাবিধং প্রভাবে ষন্ত তব হে 

অগ্রতিমপ্রভাব। ত্বমস্ত চরাচরস্তয লোকস্য পিতা জনকোহনি ; 

অতএব পুজ্যশ্চ গুরুণ্চ গুরোরপি গরীয়াংশ্চ গুরুতরঃ ; অতো 
লোকত্রয়েহপি ত্বংসম এব তাবদন্তো নান্তি পরমেশ্বরাদন্তস্ত। ভাবাৎ 

ত্বত্তাহধিকঃ পুনঃ কুতঃ স্যাৎ ॥ ৪৩ 

টিপ্পনী |-_ এই চরাচর লোকসমূহের তুমি পিতা, পৃজনীয়, 
শাস্্রোপদেষ্টা গুরু এবং সর্ববপ্রকারে শ্রেষ্ঠ; অতএব তোমার তুল্য 

কেহ নাই, অধিক আর কিরূপে থাকিবে । হে অমিতপ্রভাঁব* 

শলিন্! দ্বিতীয় ঈশ্বরের অভাব-নিবন্ধন তোমার তুল্যই কেহ 
নাই, তোমার শ্রেষ্ট কোথা হইতে হইবে । সর্বদাই ত্বত্ত,ল্য ব্যক্তির 

সম্ভব হয় ন1॥ ৪৩ 

অন্বয়ঃ ।__হে দেব! অম্মাৎ অহং কাযং প্রপণিধায় (দগ্তবৎ 
নিত্য ) প্রথম্য ( প্রকর্ষেণ নত্বা ) ঈভ্যং ( স্তত্যং) স্বাং প্রসাদয়ে 

( প্রসাদং কারয়ামি )7 পুত্রস্ত [ অপরাধং ] পিতা হইব, সথ্যুঃ 

| অপরাধং 1 পথা ইব, প্রিয্ায়াঃ [ অপরাধং ] প্রিয় হব সোড়,ম্ 

অহ্সি ॥ ৪৪ 

অনু ।-_হে দেব! এজন্য আমি দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম 

পূর্বক তৌমাস় প্রলন্ন করিতেছি, তুমি স্তবাহ। যেমন পুত্রের 
অপরাধ পিতা সহা করেন, মিত্রের অপরাধ মিত্র সহা করেন, 
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অদৃষ্টপুর্ববং হৃষতোহস্মি দৃষ্টু। 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনে মে। 

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং 

প্রদীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ 8৫ 

প্রয়তমার অপরাধ স্বামী সহ করেন, মেইক্প তুমি আমার 

অপরাধ সহ (ক্ষমা) কর ॥ 8৪ 

স্বামী ।-_যম্মাদেবং তম্মাদিতি। তন্মাত্বামীশং জগত: 

স্বামিনমূ ঈড্যং প্রসাদয়ে প্রপাদয়ামি। কথম্? কায়ং প্রণি- 
ধায় দণ্ডবন্সিপাত্য প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্ব', অতত্থং মমাঁপরাধং সোড়,ং 

কম্তমহ্হসি 7 কন্ত ক ইব পুত্রস্তাপরাধং স কুপয়া পিতা ঘা সহতে, 
সখ্যুদিত্রস্তাপরাধং সখ। (সান্ধরা্ঃ) নিরুপাধিবন্ধুধথা সহতে, 

প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং তপ্রিয়ার্থং যথা তদ্বৎ ॥ ৪৪ 

টিপ্পনী ।-_যেহেতু তুমি জগতের পিতা, পৃজনীয়, গুরু এবং 

গুরু হইতেও গুরুতর,এইজন্ নমস্বীরপূর্ববক দণ্ডবৎ্ ভামিতে পতিত 

হইয়। তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি । অতএব হে দেব ! পিত। পুত্রের 

অপরাধের ন্যায়, সখ! সখাঁর অপরাধের ন্তায়, পতি পতিত্রত্া স্ত্রীর 

অপরাধের ন্যাঁয় তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যেহেতু আমি 

অনন্যশরণ ॥ ৪৪ 

অন্বয়? ।--হে দেব ! অদৃষ্টপূর্বং [ তব রূপং] দৃষ্বী। বষিতঃ 

(হ্;) অস্মি;[ তথা] ভয়েন চ ন্ষে (মম) মনঃ প্রব্যথিতম্ 

( গ্রচলিতং ); [ তস্মাৎ মম ব্যথানিবৃত্তয়ে ] দেব রূপং মে 

( মহাং) দর্শয় ) হে দেবেশ! হে জগন্িবাস ! প্রসীদ ॥ 3৫ 

অনু ।__হে দেব! তোমার অদৃষ্টপৃবব রূপ দর্শনে আমি হ্থখী 
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কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত- 
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্ট মহং তখৈব। 

তেনৈব রূপেণ চতুভজেন 
সহত্রবাহে! ভব বিশ্বমুর্তে ॥ ৪৬ 

হইতেছি, পরস্ত ভয়ে আমার হৃদয় ব্যখা পাইতেছে। অতএব 

| আমার হৃদঘ়ব্যথ। নিবারণার্থ ] তোমার সেই [ পূর্ব রূপ প্রদর্শন 
করাও; হে দেবেশ ! হে জগদাধার ! প্রসন্ন হও ॥ ৪৫ 

স্বামী ।-__ এবং ক্ষামদ্িত্বা-_প্রার্থ়তে__আদৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্। 
হে দেব! পূর্ববমৃষ্টং তব রূপং দৃষ্টা হ্ৃষ্টাহস্মি, তথা ভয়েন চ মে 

মনঃ প্রব্যথিতং গ্রচলিতং তম্মান্সম ব্যথানিবুত্বয়ে তদেব ব্ধূপং 

দশমু। হে দেবেশ হে জগন্সিবাস! প্রসন্ন তব ॥ ৪৫ 

অন্থয়ঃ ।---অহং তথা এব ত্বাং কিরীটিনং ( কিন্ীটবস্তং) 

গদিনং (গদাবন্তং) চক্রহন্তং (চক্রধরং) প্রষ্টম্ ইচ্ছামি। হে 

সহল্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্তে ! [ইদং রূপম্ উপসংহ্ৃত্য ] তেনৈব 

চতুতজেন দ্ূপেণ ভব ( আবিভ'ব )॥ ৪৬ 

অনু ।-_আমি পূর্বমত তোমাকে কিরীটধারী, গদাঁধর 

এবং চক্রহন্ত দেখিতে ইচ্ছা করি; হে সহশ্রবাহো ! বিশ্বমূর্তে গড! 

[এই রূপ উপসংহার করিয়া ] সেই চতুর্ুজরূপেই আবির্ভৃত 
তও ॥ ৪৬ | 

স্বামী ।--তদেব রূপং বিশেষয়ন্নাহ--কিরীটিনমিতি। 

কিরীটবস্তং গদাবন্তং চত্রহত্তর্চ ত্বাং দ্রষ্টমিচ্ছামি--পুর্ববং যথা 

ৃষ্টবানন্মি তথৈব, অতঃ হে সহশ্রবাহো | হে বিশ্বমূর্তে! ইদং 
বিশ্বরূপম্ উপসংহ্বতা তেনৈব কিরীটাদিযুক্জেন চতুরূজেন বূপেণ 



৪৪৮ প্রীমন্তগবদ্গীতা। [ ১১খঃ অঃ 

শ্রীভগবানুবাচ। 
ময়! গ্রসন্গেন তবার্জুনেদং 

রূপং পরং দশিতমাআ্মযোগাত। 
তেজোমগ্নং বিশ্বমনম্ত মান্ং 

যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপুর্বধূ ॥ ৪৭ 

ঙব আবির্ভব। তদনেন শ্রারৃষ্ণমঞ্ঞুনং পূর্বমপি কিরীটাদিযুক্তমে 
পশ্যতীতি গম্যতে, যত্ত, পূর্ববমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে “কি্ীটিনং 

চক্রিণঞ্চ পশ্যা মী”তি তদ্বছুকিরীটাগ্যভি প্রায়েণ, যদ্বা এতাবস্তং কালং 

যুং ত্বাং কিরীটিনং গদ্িনং চাঁক্রণঞ্চ গ্রপ্রসন্নমপশ্টং তমেবেদানীং 

তেজোরাশিং দুনিরীক্ষ্যং পশ্ঠামীত্যেব তত্র ব্হুবচনব্যক্তিরিত্য- 

বিরোধঃ ॥ ৪৬ 

টিপ্পনী ।-_হে সহশ্রবাহো ! হে বিশ্বমূর্তে! তোমার 

এই রূপ পরিত্যাগ কর; তোমাকে আমি কিরীটযুক্ত গদসমন্থিত 
চক্রধারিরূপে দেখিতে ইচ্ছা করি, অতএব তুমি সেহ চতুভূর্জ ব্ূপই 

ধারণ কর। ইহ! দ্বার। অজ্জবন যে ভগবানের চতুতু জ মৃত্তিই সর্ববদা 
দশন করিতেন, ইহা প্রতীত হয় ॥ ৪৬ 

অন্বয়ঃ |__-ভ্ীভগবান্ উবাচ--হে অজ্জুন! প্রণন্নেন ময় 

আত্মযোগাৎ ( আত্মনে। যোগমায়া নামর্থ।াৎ ) তব ইদং তেজোময়ং 

বিশ্বং ( বিশ্বাত্মকম্ ) অস্তমূ আছ্যং মে ( মম) পরং ( পরমং ) বূপং 

দশিতং, য্ ( মেরূপং) ত্বদন্তেন ( ত্বাদৃশ।দ্ ভক্তাদন্তেন ) ন 
দৃষ্টপূর্ববম্ ( পূর্ববং দৃষ্টম্) ॥ ৪৭ 

অনু |---শ্ীভগবান্ কহিলেন-_হে অজ্জুন ! আদি প্রন 

২ইযা স্বীম যোগমায়াগ্রভাবে তোমাকে এহ তেজোময় বিশ্বাতক 



১১শ; অং] একা দতশোহধ্যায়ঃ। 8৪8 ৪ 

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ- 

নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিকুপ্রৈঃ | 
এবংরূপঃ শক্য অহং নূলোকে 

্রষ্ট, ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ 

অনন্ত ও আছ্য পরমরূপ প্রদর্শন করাইলাম; তুমি ভিন্ন অন্ত 

কেহ এই রূপ কখনও দেখে নাই ॥ ৪৭ 

স্বামী ।-_এবং প্রার্থিতঃ সন তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবাস্থবাচ-_ 
মস্তি ত্রিভিঃ। হে অজ্জুন! কিমিতি ত্বং বিভেষি যতো ময়া 

প্রসন্নেন কপয়৷ তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্; আত্মনো ম্ম 

যোগাখ যোগমায়াসামথ্যাৎ। পরত্বমেবাহ_তেজোময়ং বিশ্বং 

বিশ্বাতকমনস্তনাগ্যঞ্ধ বন্সম রূপং ত্বদন্যেন ত্বাদৃশান্ক্তাঁদন্তেন ন পূর্ববং 
ৃষ্টং তত ॥ ৪৭ 

টিপ্ননী |--এইরূপ ত্তবাদিদ্বার৷ প্রসন্প হইয়া ভগবান্ 

অজ্জুনকে ভীঘভ বিবেচনা করিয়! বিশ্বরূপ উপসংহার করত 

যথোচিত বাক্যদ্বার তাঁহাকে আশ্বত্ত করিতে লাগিলেন ।--হে 

অজ্জ,ন! তুমি ভয় করিও না, যেঙ্কেতু তোমার প্রতি কপাঁপরবশ 

হইয়া আমি যোগৈশ্বর্য/দ্বারা তোমাকে এই বিশ্বরূপাত্মক তেজোমঘ 

পরম শরেষ্টরূপ দর্শন করাইলাম; আমার ঈদৃশ রূপ তুমি ভিন্ন 
ইত.পৃর্কর আর কেহ দর্শন করে নাই ॥ ৪৭ 

অন্বয়ঃ হে কুরুপ্রবীর ! ন বেদযজ্ঞাধ্যক়নৈঃ, ন দাঁনৈঃ ন 

চ ক্রিয়াভিঃ নচ উগ্রৈঃ তপোভিঃ (চান্দ্রা়ণাদিভিঃ ) এবংরূপঃ 

অঙ্কং ত্ব্দন্তেন (ত্বত্তঃ অন্তেন) নুলোকে (মন্রষ্যলোকে ) ত্রষ্ং 

শকাঃ ॥ ৪৮ 



৪৫০ শ্রমন্তগবদঙগীতা। | [ ১১শঃ অ: 

মা তে ব্যথা মা চ বিমুঢুভাবে! 
দৃষ্ট রূপং ঘোরমীদৃউ মমেদম্। 

ব্যপেতভীঃ শ্রীতমন1ঃ পুনস্ত্ং 
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ 

অনু ।--হে কুরুপ্রবীর! বেদীধ্য়নে, যজ্বিগ্ঞার 
আলোচনে, দাঁনে, ক্রিয়াকলাপে, অততযু গ্রতপঃপ্রভাবে এই 
মন্ুষ্যলোকে তুমি ভিন্ন আমার এবন্িধ রূপদর্শনে কেহ সমর্থ 

নহে ॥ ৪৮ 

স্বামী |-_-এক্দর্শনমতিদুলভং লব ধৰা ত্বং কৃতার্থোহসীত্যাত 

--বেদেতি । বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাৎ, যজ্ঞ- 

শব্েন যজ্ঞবিদ্াঃ কল্পস্থত্রাগ্যা লক্ষ্যন্তে। বেদাঁনাং বজ্ঞবিষ্ঠানা- 

ঞ্াধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ, ন চ দানৈ: ন চ ক্রিয়াভিরগ্রিহোত্রাদিভিন 

চোগ্রেম্তপোভিশ্চান্দ্রা়ণ!দিভিরেবংরপোইহং ত্বত্তো২ন্তেন মন্ুষা- 

লোকে ত্রষ্টং শক্যঃ অপি তু ত্বমেব কেবলং মত্প্রসাদেন দৃষ্ঠ 
রুতার্ধোইসি ॥ ৪৮ | 

টিপ্পনী |-_-এই বিশ্বরূপদর্শনাত্মক আমার প্রসাদ লাভ 

করিয়া তুমি রুতার্থ হইয়া, ইহাই বলিতেছেন ।--চতুর্বেদের 

অক্ষরগ্রহণরূপ ন্ধ্যয়নদ্বারা এবং যজ্ঞের অর্থাৎ বেদবোধিত বর্ম 

সমূহের অথবিচাররূপ অধ্যক্থনদ্বারা; তুলাপুক্ষষাদি দাঁনঘারা, 
অগ্নিহোত্রাদি শ্রোৌত কশ্মদ্বারা, কুদ্ধুচান্দ্রায়ণাদি শরীরেক্দিয়- 

শোঁষণকারী উগ্র তপশ্চধ্যাারও আমার 'এই রূপ ননুষ্যলোকে 
তুমি ভিন্ন কেহ দর্শন করিতে পারে না ॥ ৪৮ 

অন্বয়ঃ |-_ ঈদৃক ঘে।রং মম ইদং বূগং দৃষ্ক| তে (তৰ) 



১১শঃ অঃ] একা দশোইধ্যায়ঃ। ৪৫১ 

সপ্তীয় উবাচ-_ 

ইত্যজ্ছু নং বাস্থদেবস্তথোক্ত। 
স্বকং রূপং দর্শয়ামান ভূয়ঃ। 

আশ্বীনয়ামীন চ ভীতমেনং 

ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুশ্মহা আমা ॥ ৫০ 

০42 

(বিগতভরঃ ) প্রীতমনা: চ.[ সন্ ] পুনঃ মে (মম) ইদং তৎ্ এব 

( পুর্ববদৃষ্টং ) রূপং প্রপশ্ ॥ ৪৯ 

অনু 1-_- আমার এই ভয়াবহ বূপ দর্শন করিয়া তোমার 

ব্যথ। বা বিযুটভাব যেন না হয়; তুমি নিভয় হইয়া প্রীতমনে 

পুনরায় অমার সেই [ পূর্ববদৃষ্ট ] রূপ দশন কর ॥ ৪৯ 

স্বামী ।-__এবমপি চেত্ববেদং ঘোরং রূপং দৃষ্টা বাথা ভবতি 

তি তদেব রূপং দর্শরামীত্যাহ_-ম। তে ইতি । ঈদৃক্ ঈদৃশং 

থোরং মদীয়ং রূপং দৃষ্টী তে ব্যথ। মাস্্ব বিমুটভ।বে! বিমৃঢ়ত্ঞ্চ মাস, 

বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্বং তদেবেদং মম রূপং গুকর্ষেণ 
ফ্ে 

ব্যথা মা [ অস্ত ], বিমুঢ়ভাবাশ্চ [মা অন্ত]; ত্বং ব্যপেতভীঃ 

পন্য ॥ ৫৯ 

টিপ্পনী তোমারই অন্ু গ্রহের জন্য আবি ত আমার 

এই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করিয়া তুমি ভক্গনিমিত্ত পীড়া অন্থভব করিও 

না এবং মন্ররপদর্শনে তোমার যে বিমুঢভাঁব, তাহাও অপগত 

হউক, ইদানীং নিভীক ও শ্রীতমনে আমার চতুতূজ মুদ্তি দর্শন 
কর ॥ ৪8৭ 

অন্বয়ঃ ।-_-সপ্তয় উবাঁচ--বাস্থদেবঃ অঞ্জুনম্ ইতি উদ্বা 

ভূয়: ( পুনরপি ) তথা ( কিরীটাদিযুক্তং ) স্বকং (শ্বকীয়ং) বূপং 



৪৫২ শীমস্তগবদ্গীতা। [ ১১শঃ অঃ 

অঙ্জুন উবাচ। 

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব লৌম্যং জনার্দন। 
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ 1৫১ 

দর্শয়মাস; [ ততশ্চ] মহাত্মা ( ব।স্থদেবঃ) শৌম্যবপুঃ (প্রসন্ন বপুঃ) 

ভূত্বা পুনঃ ভীতম্ এলম্ ( অজ্ভ্বনম্ ) আশ্ব।সয়ামাস ॥ ৫০ 

অনু 1---সঞ্জয় 'কহিলেন-_বাস্থদেব অঞ্জুনকে এই কথ। 

বলিয়া পুনরায় তাহাকে ্বীয় পূর্ববমুত্তি দশন করাইলেন এবং 

প্রশান্তমৃত্তি ধারণ করিয়! বিশ্বরূপদর্শনে ভীত অজ্ভ্বনকে আশ্বস্ত 

করিলেন ॥ ৫০ 
স্বামী ।---এবমুক্কা প্রান্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় 

উবাচ--ইতীতি। শ্রাবাস্থদেবোহজ্জুনমেবমুক্কা। যথা] পূর্ববমাসী- 

ত্থৈব কিবীটাদিযুক্তঃ চতুভূর্জং স্বীয়ং রূপং পুনদর্শয়ামাস। 
এনমক্রুনং ভীতমেব প্রসন্নবপুভূর্বা পুনরপ্যাশ্থাসিতবান্। মহাত্মা 
বিশ্বরূপং কৃপালুরি তি বা ॥ ৫০ 

অশ্বয়ঃ 1-__অজ্নঃ উবাচ--হে জনা্দন ! তব ইদং সৌম্যং 
( প্রশান্ত ) মান্ুষং দ্ূপং দৃষ্ট। ইদানীম্ অহং সচেতাঁঃ ( প্রসন্নচিত্তঃ) 
সংবৃতঃ ( জাতঃ) প্রকৃতিং (ম্বাস্থ্যং ) চ গতঃ (প্রাপ্তঃ) [অন্মি] ॥ ৫১ 

অনু 1 অজ্্বন কহিলেন,_হে জনার্দন ! তোমার এই 
গ্রশান্ত মানবমৃত্তি দর্শনে অধুনা আমি স্থস্থচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ 
হইলাম ॥ ৫১ 

স্বামী ।__ততে নির্ভয়ঃ সম্মজ্জ্ন উবাচ-দৃষ্টেদমিতি। 
মচেতাঃ প্রমন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তে। জাতোহন্মি; প্রকৃতিং স্থস্থাধ, 
প্রাঞ্থোস্মি। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫১ 
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শ্রীভগবানুবাঁচ। 
সছুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। 
দেবা অপ্যস্ত রূপস্ত নিত্যং দর্শনকাজ্ক্িণঃ ॥ ৫২ 
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয় 
শক্য এবংবিধো দ্রষ্ট ং দৃষ্টবানসি মাং যথ| ॥৫৩ 

অন্বয়ঃ 1--শভগবান্ উবাচ--মম ইদং সুদু্দর্শ, যৎ বূপং 

ৃষ্টবান্ অসি দেবা অপি নিত্)ম্ অন্ত রূপস্ত দর্শনকাজ্কিণঃ ॥ ৫২ 

অনু |-_শ্রীভগবান্ কহিলেন_ তুমি আমার যে ছুণিরীক্ষ্য 
রূপ দরশবন করিলে, দেবগণও নিয়ত এ রূপ দেখিতে অভিলাষ 
করেন ॥ ৫২ 

স্বামী ।-__হ্বকৃতস্তানু গ্রহস্তাতিদুললভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবান- 
বাচ- সুছুদরশমিতি। যন্মম বিশ্বব্ূপং দৃষ্টবানসি ইদং সুছুদর্শ- 
মত্যন্তং এ্রষ্টমশক্যম্, অতো! দেবা অপান্ত রূপস্ নিত্যং সর্বদা 
দর্শনমিচ্ছম্ত কেবলং ন পুনরিদং পশ্যস্তি ॥ ৫২ 

টিপ্পনী ।___ইদানীং ভগবান শ্বরুত অনুগ্রহের অতি দুলতিত্থ 
প্রর্শন করিতেছেন। ভগবান কলিলেন,_-আমার যে ব্ধগ তুমি 
দর্শন করিলে, ই অত্যন্ত দুর্দর্শ; যেহেতু দেবগণও এই রূপ নিত্যই 
দর্শন করিতে অভিলাধী; কিন্তু ঠাহাবা তোমার ন্তায় এই বিশ্বরূপ 
ইতিপূর্বে দর্শন করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও দর্শন করিবেন ন!ঃ 
ইহাই অভিলাষের নিত্যত্ব কখনের উদ্দেস্ত ॥ ৫২ 

অন্বয়ঃ |--যথা মাং দৃষ্টবান অসি, এবংবিধঃ অহং ন বেদৈঃ 
ন তপসা, ন দানেন, ন চ ইজায়া ( যজ্জেন ) দ্রষ্টং শক্যঃ ॥ ৫৩ 

অনু |--তুমি আমার যেরূপ দর্শন করিলে, ঈদৃশ আমাঁকে 
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ভক্ত্য। ত্বনন্য়৷ শক্য অহমেবংবিধোহজ্জন | 

জ্ঞাতুং ্রষটঞ্চ তত্ব্বেন প্রবেষ্ট,ঞ্চ পরস্তপ ॥ ৫8 

না বেদ, না তপস্যা, না দান, না ষজ্ঞ--কিছুরই ছ্বার। দেখিতে 
পাওয়া যায় না ॥ ৫৩ 

স্বামী |-__তত্র হেতুমাহ__নাহমিতি | স্পঠার্থঃ ॥ ৫৩ 
অহ্য়ঃ ।*_হে পরস্তুপ অজ্ঞুন! অনন্যয়া ( মদেকনিষ্টয়। ) 

ভক্ত্যা তু এবংবিধঃ অহং তত্বেন ( পরমার্থতঃ) [শান্ত ]জ্ঞাতুং 

[ প্রত্যক্ষতঃ] দ্রষ্টং[ তাদাত্ম্যেন ] পরবে শক্যঃ ॥ ৫9 

অনু |__হে পরস্তপ অঞ্জুন! আমার প্রতি একা গ্রভক্তি- 

দ্বারা এবংবিধ আমাকে প্রকুতপ্রস্তাবে যথাঁশাস্ত্র অবগত হইতে, 

প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে এবং তাদাত্ম্যভাবে আমাতে প্রবেশ করিতে 

পারা যায় ॥ ৫৪ 

স্বামী ।__-তহি কেনোপায়েন দ্রষ্টং শক্য ইতি তত্রাহ 
-ভতক্ত্যা ত্বিতি। অনন্যা মদেকনিষ্য়া ভক্ত্য। তু এবস্ুতো বিশ্ব- 

রূপোইহং, তত্তবেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্য: শান্ত্রতে। দ্রষ্ং প্রত্যক্গত; 

পরবে তাদাত্যেন শক্যো নান্যৈরুপায়ে:। (শক্য ইতি 
ছান্দসত্বাৎ বিসর্গলোপঃ ) ॥ ৫৪ 

টিপ্ননী |_যদি তোঁমাকে বেদাধ্যয়ন, তপশ্চধ্যা, তুলা- 
পুরুষাদি এবং যজ্জদ্বারাও দর্শন কর ন] যাঁয়, তবে কোন্ উপায়ে 

সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়; ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে, কেবল 

মন্নিষ্ঠ নিরতিশয় প্রীতিবূপ ভক্তিদ্বারা শান্তরামনারে ঈদুশ 

দিব্যরূপধারী আমাঁকে জানিতে পারে। অনন্ত ভক্তিদ্বারা শাস্ত্র 
সারে আমাকে কেবল যে জানিতে পারে তাহা নহে, আপচ 
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মতকর্ম্মকন্মৎপরমে। মন্তুক্তঃ সঙ্গবর্ভজিতঃ | 
নির্বরবরঃ সর্ববভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুব ॥ ৫৫ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহআ্র্যাং সংহিতীয়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীম্ম পর্ববশি শ্রীমপ্তগবদ্গীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিগ্ঠায়াং 

যোগশান্ত্ে শ্রীরুষ্ণাঙ্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শন- 

যোগো নাম একাদশোহ্ধ্যয়ঃ ॥ ১১ 

তাদুশ ভক্তিছ্ারা আমার স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে; 

তদনস্তর স্বরূপ-সাক্ষাৎকার নিবন্ধন অবিদ্য! এবং তৎকাধ্যসমূহের 
নিবৃত্তি হইনে আমাঁকে মতম্বরূপে লাভ করিতে পারে ॥ ৫৪ 

অন্বয়? ।--হে পাগুব! যঃ মতকম্মকৎ্। মখপরমঃ মন্তক্তঃ 

| পুত্রাদিযু ] সঙ্গবঙ্ছিতঃ ( আসক্তিহীনঃ ) সর্ববভূতেষু নির্ব্বৈরশ্চ সঃ 

মাম এতি (শ্রাপ্সোতি ) ॥ ৫৫ 

তানু 1__হে অজ্জ্বন। যিনি মদর্থ কর্মানুষ্ঠানকারী, যিনি 

মৎপর|ফণ, যিনি আমার একান্ত ভক্ত, যিনি [পুত্রাদিতে] আসক্তি- 

ইশন এবং সর্বূতে যিনি নির্ব্বিরোধ, ঈদৃশ ব্যক্তি আমাকে লাভ 
করিতে পারেন ॥ ৫৫ 

স্বামা ।-_-অতঃ সর্বশান্্ার্থসারং পরমরহস্যং শৃষ্থিত্যাহ- 

মৎ্কর্্রুদিতি। ম্দং কম্ম করোতীতি মৎ্কশ্মকৎ, অহমেব পরমঃ 

পুরুযা্থো যস্য সঃ মটৈব ভক্ত আশ্রিতঃ, পুভ্রািষু দঙ্গ বর্জিত: 
নির্ববৈরশ্চ সর্বভূতেষু এবভঁতে। ন মাং প্রাপ্পোতি নান্ত ইতি ॥ 

দেবৈরপি সুদুদদর্শং তপোষজ্ঞাদ্িকোটিভিঃ। 
শুক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ || ৫€ 

ইতি ত্বামিরুতটীকাঁয়াং একাদশোহ্ধ্যায়ঃ || ১৯ 
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টিপ্সনী |- _ইদানীং মোক্ষার্থিগণের অনুষ্ঠ।নের জন্ত সমগ্র 
গীতা-শাস্ত্রের সারভূত বিষয় এই এক গ্সেরকে উপনিবদ্ধ করি- 
তেছেন। ষে ব্যক্তি আম।র প্রয়োজনে বেদবিহিত কর্দমানুষ্ঠান করে, 

সে অতিম্নরূপে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যদি বল ন্বর্গাদিফল কামনা 

থাকিলে তাহা! অসম্ভব, এইজন্য বলিলেন__“মৎপরম্অর্থাৎ আমিই 

যাহার পরম প্রাগ্ব্যরূপে নিগ্িত হইয়াছি, স্বর্গাদি লোক নহে, 

সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সর্ধথা আমার ভজন- 

পরায়ণ হইবে, অপত্যাঁদিতে ন্নেহবশতঃ ঈদৃশ ভক্তি অসম্ভব, অত. 
এব সঙ্গবজ্ভিত-_-বাহা পদার্থে নিংস্পৃহ হওয়া প্রয়োজন; শক্রুতে 

ছেষ থাকলে ইহা হইবে না, এইজন্য “নির্রৈর” অর্থাৎ অপকারী 

ব্যক্তির প্রতিও দ্বেষশূন্ হইতে হইবে। এব ম্ধধ বহুগুণসম্পন্ন 

ব্যক্কিই আমাকে অভিন্নভাবে প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়টিই তোমার 

জ্ঞাতব্য; এইজন্য আমি বলিল।ম--"এতদতিরিক্ত তোনার 

জ্ঞাতব্য নাই” ॥ ৫৫ 

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ু | ৯৯ 
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অঙ্জন উবাচ 
॥ ৫ 

এবং মততযুক্ত। যে ভক্তঞাস্ত্রাং পযুযুপাতে। 

যে চপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোঁগবিস্তমাঃ ॥১ 

অন্বয়ঃ |--অঞ্জুনঃ উবাচ ।--এবং | সর্ধকন্ধার্পণাদিন1 ] 

সততযুক্তাঁঃ (সদা ত্বনিষ্ঠাঃ ) [ সম্তঃ ] যে ভক্তাঃ ত্বাং (বিশ্বরূপং) 

পরুপাসতে । ধ্যায়ন্তি ), যে চাপি অব্যক্তং (নির্বিশেষম্) অক্ষরং 
(ব্রহ্ম) [ পযুপাঁসতে ], তেষাম্ (উভয়েষাং ) [মধ্যে] কে 

ধোগবিত্তমাঃ ( অতিশয়েন যেগৰিদঃ )॥ ১ 

অনু 1- মঞ্জুর কহিলেন,__এইরূপে সর্বকর্মসমর্পণাদি- 
দবার। সর্বদ| তোমাতে একা গ্রচিত্ত হইয়া ষে সকল ভক্ত তোমার 
উপাঁসনা করেন এবং যাহারা নির্বিশেষ ব্রঙ্গম্বূপ তোমার 

আরাধন। করেন, এই উভ্তয়বিধ লোকের মধ্যে কাধারা অশিকত্বর 
যোগবেত্ত। ?॥ ১ 

স্বামী | নিগুণেপাদনশ্তৈবং সগুণে।পাঁসনন্ত চ। শরয়: 
কতরদিত্যে তঙ্গির্ণেতুং ছাঁদশোদ্যমঃ ॥ পূর্ববাধ্য।য়াস্তে “মকর কুন্মৎ- 

পরমো! মন্তত্তঃ*ইত্যেবং ভক্তিনিষ্টস্ত শরেষব্ুক্তম্, 'কৌস্তেয়! প্রতি 
জ্ঞানী'হ+ ইত্যা দিন চ তত্র তশ্তেব শ্রেষ্টত্বং নির্ণাতম্, তথা “ তেষাং 

নী নিত্যযুক্ত একভক্তিধিশিষাতে” ইত্যাদিনা, “পর্ধবং জ্ঞান- 

প্লবেনৈব বুজিনং সম্তরিষ্যসি* ইত্যাদিনা, চ জ্ঞাননিষ্ঠন্ত) শ্রেহতমুক্তম্ 
এবমুভগোঃ শ্রাষ্ট্যইশি বিশেষজিজ্ঞাঁপয়! ভগবস্তং প্রতি অন্ন 
উবাঁচ--এবমিতি। এবং সর্বকর্মার্পণাদিনা। সতত্যুক্তা স্বিষ্টাঃ 

সন্তে। যে ভক্তাত্বাং বিশ্বরূপং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং পুর্টপাঁসতে 
২ 
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ধ্যায়স্তি যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্ষাব্যক্তং নির্ববিশেষমূপাসতে তেষামুভয়েষাং 
মধ্যে কেহতিশয়েন যোগবিদোহতিত্েষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥ ১ 

টিপ্পনী।-_পূর্বাধ্যায়ের অস্ভিম শ্লৌোকে ভগবান্ বলিয়াছেন 
যে,মদীয় কর্মমকারী মন্তক্ত ও আমিই যাহার প্রাপ্য বস্তরূপে 

নিশ্চিত, তাদুশ ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে অর্জুনের 
সন্দেহ হইতেছে যে, এই স্থানে মৎ শব্ষে কি ভগবান্ নিরাকার 
অথখ। সাবার বস্তুর কথ! উল্লেখ করিতেছেন ; ভগবানের এই 

দ্বিব। ভ1তবরই ইতিপূর্বে পরিচয় পাওয়া গিগ্লাছে। “বস্থুনাং 
জন্মনামস্তেশ (৭ম ১৯) ইত্যাদি ক্সোকে নিরাকারের কথা উল্ত 

হইক়াছে | বিশ্বরূপ দর্শনান্তে “নাহং বেদৈর্ন তপপ1” (১১শ ৫৩ শ্) 

ইত্যাদি শ্লোকে সাঁকারের কথা বলা হইয়াছে । ভগবান্ অধিকারি- 
ভেদেই উভয় উপদেশের ব্যবস্থ। করিয়াছেন, অন্াথ। বিরোধ অপরি- 

হাঁধ্য হইরা উঠে | এইবণ হইলে আঁমি মুকিলাভ ইচ্ছা করিয়। 
কি নিরাকার বস্তর চিন্তা করিব অথণা সাকা1বের এইরূপ, নিজ 

অধিকার নিশ্চয় করিবার জন্য সগুণ ও নিগুণ-বিদ্যার বিটশষ 

জার্ধনবার অভিলাঁষে অঞ্জন বলিলেন,_-এইরূপ অর্থাৎ “মত্কর্ম- 

রুৎ” ইত্যাদি ক্সো-কোক্তপ্রকারে, নিরন্তর ভগবৎ-কর্শাদিতে প্রবৃত্ত 

হইয়া কেবল সাকাঁর বস্ত্র আশ্রয় করিনা তোমার সাঁঞ্াররূপের 
যাহার! চিন্তা করে এবং যাঁহার। সকল বিষয় হইতে বিরক্ত হইয়। 
সমগ্র কর্ম পরিত্যাগ করত ইন্জিয়ের অগোচর অবিনাঁশী সর্বো- 

পাঁগিবিনির্ধক্ত নিরাকার তোমার উপাঁসন| করে, তাঁহাদের উভয়- 
পঙ্গের মধ্যে কাহার! প্রধান যোগবেত্ত!; ফি উভয়েই যৌগবিৎ, 

তথাপি তন্মধ্যে কাহার! সর্বশ্রেষ্ঠ কাহাদের জ্ঞান আমি অস্গুসরণ 

করিব? ॥ ১ 
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ভগবানুবাঁচ-- 

মধ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 

শ্রদ্ধয়া পরযোপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ! ২ 

অন্বরঃ ।--শ্তগবান্ উবাচ-_মফ়ি (পরমেশ্বর) মনঃ 

আবেশ ( একাগ্রং কৃত্ব।) নিত্যযুক্তাঃ (সদ! মনিষ্ঠাঃ) [ সম্তঃ] 

পরয়।৷ (শ্রেষ্ঠ) শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (যুক্তাঁঃ ) যে মাম্ উপসতে 

( আর!ধদস্তি) তে যুক্ততমাঃ মে ( মম ) ম৩া:১ অ(ভমতাঃ )॥ ২ 

অনু ।- শ্রীতগবান্ কাইলেন,_ধাহারা পরমেশ্বর আমাতে 

নণ একাগ্র করিয়া, সর্ধদা আমাতে শিষ্ঠাবান্ হইয়া, পরম শ্রন্ধাধুক্ত 
হইয়। আঁন।কে আরাধনা করেন, তাহারাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া 

আমার অমত ॥ ২ 

স্বামী ।--তত্র প্রথমাঃ শ্রেঠা ইতু।ত্তর শ্ীভগবাঈবাচ__ 

ময়াতি। মায় পরমেশ্বরে সর্বজ্ঞত্বা!দগুণবিশিষ্টে মন আবেস্য 

একাগ্রং কৃত্ব। নিত্যযুক্ত। মদর্থকণন্মীনুষ্ঠানাদিনা মমিষ্ঠ|;: সম: শ্রেষ্ট 

শ্রন্ধয] যুক্ত] যে মামাঁরাধয়ন্তি তে যুক্ততম। মমাভিমতাঁঃ ॥ ২ * 

টিপ্পনী |- সর্বজ্ঞ ভগবান্ অজ্জুনের সগুণবিদ্যারই অধিকার 
প্রদর্শন করিয়৷ তাহাঁর প্রতি সগুণ বিদ্যা এবং অধিকার অনুসারে 

নানাধিকভাবে সাঁধনসমূংও বিধান করিলেন, অতএব প্রথমে 

সাকার বিদ্য। বুঝ|ইবার নিমিত্ত তাহার প্রশংসা করত প্রথম অর্থাৎ 
সাকার বস্তর উপাসকই শ্রেষ্ঠ ইহ! উত্তরস্বপ্ূপ বলিতেছেন 3-- 

ভগবান্ বাসুদেব পরমেশ্ব বন্বরূপ সগ্ুণ ব্রদ্ষরূপী আগাতে নিরতিশয় 

প্রীতিসহকারে নিরাশ্রমভাবে মন আবিষ্ট করিয়া যাহারা প্রকৃষ্ট 

সাত্ত্িক শ্রদ্ধাসম্পয় হই সন্দষোগেষ্বর্গণেরও ঈশ্বর, সর্ববঞ্জঃ 
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যে ত্বক্ষরমনির্দেগ্যমব্যক্তং পর্মুপাসতে। 
সর্বন্রগমচিন্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং গ্রুবমূ ॥ ৩ 
ংনিমম্যেক্রিয়গ্র।মং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 

তে প্রাপ্র বস্তি মামেব সর্বভূঙহিতে রতাঁঃ ॥ ৪ 
সমস্ত কল্যাণের আকর আমায় নিরন্তর চিন্ত। করে, তাঁহারাই 

যোগবেতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইহাই আমার অভিমত। যেহেতু 
তাঁহাঁর। সর্বদাই আঁমাতে আঁদক্তচিত্ত হইয়া বিষয়।স্তরে অনাঁসক্ত 

ভাঁবে আমাঁকে অহোরাত্র চিন্তা করিয়া সময় অতিবাহিত করে 
অতএব তাহারাই যে।গিশ্রেষ্ঠ ॥ ২ 

অন্য? |--সর্ধত্র সমবৃদ্ধয়ঃ যে রর টি (ইন্দিয়পমুহং) 

সংনিয়ম্য (সম্যক সংযম্য ) অনির্দেশ্তং (শবেন নির্েষ্টমশক্াম্) 

অব্যক্তং (রূপাঁদিহীনং) সর্ধাত্রগং পি অচিস্ত্যং (চিস্তাতীতং) 

কুটস্থং (মাক প্রপঞ্চে অবস্থিতম্) অচলং (স্পন্দনরঠিতম্) (অতএব 

ধরব নিত্যম্ অক্ষরং (ব্রধ) পর্য যপাঁগতে ( ধ্ায়ন্তি), সর্বভূতহিতে 

রত।: তে মামেব প্রাপ্র,বন্তি ( লগ্যান্তে )॥ ৩৪ 

অনু ।-সর্ধত্র সমদৃষ্টিমান্ যে সকল ব্যক্তি নিখিল ইন্দ্রিয় 
সমূহ সম্যক্রূপে সংযত করিয়া, শব্বাতীত রূপাদি বিহীন, সর্বব্যাপী 

চিন্তাতীত, কুটস্থ, স্পন্দনবিহীন, অতএব নিত্য-_-এতাদৃশ ব্রন্ষের 
উপাঁসন| করেন, সর্্ভূত হিত-দাঁধনে অবহিতচিত্ত সেই সাঁধকগণ 
আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৩৪ 

স্বামী |--তহীতরে কিং ন শ্রেষ্ঠ। ইত্যত আহ-যে ত্বিতি 
| াাত্যাম। যে তৃক্ষরং পর্ণ,াপাঁপতে ধ্যাঃস্তি তেহপি মামেব প্রাপ্ত 

৭ ঈবস্তীতি ছয়োরন্ন:। অঙ্গরগ্ত লঙ্গণমনির্দেষ্ঠটমিত্যাদি। অনির্দেষ্ 
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শবেন নির্দেষ্টমশক্যং যটতীৎব্যকজং রূপ! দিহীনং সব্বন্রগং সর্ববব্যাপি 
অব্যক্তত্থাদে বাঁচিন্ত্যং কৃটস্থং কৃটে মায়াগুপঞ্চে স্থিতম ধষ্ট'তৃত্রেনাব- 

স্থিতম্ অচলং ম্পন্দনরহিতম্ অতএব ধুবং নিত্যং বৃদ্ধ।াদিরহিতমূ 

স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩1৪ 

টিপ্পবী ।-নিপুণ ব্রক্মবিৎ অপেক্গা সপ্তণ ব্রদ্মোপাসনা- 

কারীর কি উৎকর্ষ যে ততন্দার। ভগবাঁন্ তাহাদিগকেই “ঘুক্ত তম” 

বলিক্পা বিবেচনা করিলেন? এই সন্দেহ নিরাসের জন্য তগবান্ 

প্রথমতঃ তাহাদের উৎকর্ষপ্রকাঁখক নিগুণ ব্রক্ষবিদ ব্যক্তির 

প্রস্তাব করিতেছেন । যাহারা অক্ষর অর্থ।ৎ নির্বিশেষ ব্রক্ম আমার 

উপাঁদনা করেন, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। অক্ষরত্তের 

প্রতিপাদক পরবন্তী সপ্ত বিশেষণ, প্রথম--"অনির্দেশ্ঠশ শবের 

দ্বারা প্রকাঁশযোগ্য, তাঁধার কারণ “অব্যক্ত” অথাৎ শঙ্ষের প্রবৃত্তি- 

নিমিত্ত জাঁতি-গুণ-ক্রিম়্া প্রভৃতির সশ্বন্ধরহিত। যদি বল জাতি 

গুণাদিব্যতিরেকে নির্বিশেষ বস্ততে শবগ্রবুত্তি অসম্ভবঃ জতএব 

জাঁত্যাদিরাহিত্য কিরূপে সম্ভব হয়? এইজন্য বলিতেছেন যে 

সেই অক্ষর “সর্ববন্রগ” সর্বব্যাপী ; পরিচ্ছন্ন কাঁধ্যবস্তরই জাত্টা দি 

ব্যবহার প্রসিদ্ধ, অতএব সর্বব্যাপী অক্ষরের জাত্যাদিরাহিত্য 

অসঙ্গত নহে। এই জন্যই তিনি অচিস্ত্য অর্থাৎ শব্দবৃত্তির স্তায় 

মনোবৃত্বিরও অবিষদ্ন ; পঞ্চম বিশেষণ “কুট”, যাহ! বন্বতঃ মিথ্য। 

হইয়াও সত্য বলিয়। প্রতীত হয়, তাহাকেই লোকে কুট বলি 

থাকে; যেমন-_“কৃটসাক্ষী” অর্থাৎ মিথ্যা সান্ষী, সেইরূপ মারাধ্য 

অজ্ঞ(ন তদীয় কার্য্যগ্রপঞ্চের সহিত মিথ্যা হইয়াও সত্য বলিক্া 

ল্গোকে গ্রতীত হয়, এই জন্য ভাাঁরা কুটপদবাঁচ্য ; তাদৃশ কৃটে 

যিনি অধ্যত্ত--আরোপিত অর্থাৎ আধ্যাসিক সম্বন্ধে স্ছাদের 
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ক্লেশোহধিকভরন্তেষা মব্যক্তাসক্তচেতসাম্ । 

অব্যক্তা হি গতিছুিখং দেহবন্তিদ্রবাঁপ্যতে ॥ ৫ 
অথষ্ঠান__আশ্রগরূপে তাহাতে অবস্থিত তিনিই কুটস্থ) তিনি 
অচল, সমস্ত বিকাঁরজাঁতের অবিগ্যাকল্িতত্বনিবন্ধন তাহাদের 

অধিষ্ঠান সাক্ষিচৈতন্য নিত্দিকার, অচল বলিগ্নাই প্ব--অপরিণাঁমী, 

এতঢুশ শুপ্ত্রহ্ম আমাঁকে বিজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহ পরিত্যাগপূর্ব্ক 
সঙ্গাতীয় প্রত্যরপ্রবাহরূপ নিদিধ্যাসনদ্বার| ব্ষয়ীকৃত করিবে । 

বিষদেন্দিদসংযোগ বর্নাঁন থাকিলে বিজাতীয় প্রত্যক়প্রবাঁছের 

পরিহার অদস্তব বলিং] ইন্দরিয়সমুহ বিষ হইতে প্রত্যানৃত করিবে । 

এত'দৃশ ইন্দ্রিয়সংঘম ব্বিয়ভোগ-বাসনাসত্বে অসম্ভব; এই জন্য 
বলিতেছেন যে, তিনি সন্ত্র সমবুদ্ধি হইবেন অর্থাৎ হর্ষ বিষাঁদ 

মাঁন অপমান তুল্যঙ্জান করিবেন। জ্ঞানদ্বাং বাসনার কারণ 

অজ্ঞান দুরীভুত হইনে বি্ষয়-দোধদর্নের অভ্যাস পরিপক 

হওয়ার জন্য বিষয়স্পৃহ। অপনাীতি হওয়ায় তাঁহার1 সর্বত্র সমবুদ্ধি 

হইয়। থাকেন। ক্রমে হিংার কারণ ঘেষে অপনীত হওয়ার 

তাহারা সর্বভ.তর ঠিতকাধ্যে রত থাকেন। এবন্িধ যেগিগণ 

অন্ষম় ব্রন্ধ আমাকে প্রাঞণ্ধ হন ॥ ৩৪ 

অন্বয়ঃ 1-অব্যভাসক্চেতসাম্ ( অক্ষরে ত্রদ্ষণি নিবিষ্ট- 

চিভাঁনাং) তেঘাং অধিকতরঃ ক্লেশঃ [ভবতি 1] হি (ষযতঃ) 

দেংবন্তিঃ (দেইভিঃ) অব্যক্ত! ( অব্যক্তবিষয়া ) গতিঃ (নিষ্ঠা ) 
ছুঃখং | যথ| স্তাঁৎ তথা! ] অশাঁপ্যতে (লভতে )॥ ৫ 

আনু ;-ধাহারা হুক্ষর ব্রঙ্দের উপাসনায় আসক্তচিত্ত, 
দ [দের অধিকতর ক্ষেণ হয়; কারণ দেহিগণ অতিকষ্টে অব্যক্ত- 
|তি (ব্রগশি্ঠ| ) লাভ করেন ॥ ৫ 
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যে তু সর্ববাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যন্ত মত্পরাহ | 

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়শ্ত উদ্ণাপতে ॥ ৬ 

তেযামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যু ংসারসীগর!ঘ। 

ভবাঁমি ন চিরাৎ পর মবচবেটি ত,চতপান্ ॥ ৭ 

স্বামী |-নগ্গ চ তে২টি যদি] ত্বামেব প্রাপ্র,বস্তি তঙ্ী, 
তরেষাং যুক্ততম ধং কুত ইত্যপেক্গায়াং রেশারেশরুতং বিশেষণাঁহ এ 
ক্লেশ ইতি ভ্রিভিঃ। অব্যক্ডে নির্িশেষহক্ষরে আসন্তং চেতো| যেষ,ং 

তেষাং ক্লেশোহধিকতরঃ, হি যস্মাদব্যত বিব্া গতিণিষ্ঠা দেহাঁতি- 

মানিভিছুঃখং যথা ভবতি এব্দবাগাতে দেত!ভিনানিনাঁ নিতাঃ 

প্রত্যকৃপ্রবণত্বস্য দর্ঘটত্বাদেতি ভাবঃ ॥ ৫ 

টিপ্পনী 1-_ইদানীং সগ্তণ তরঙ্গের উ-সকগণের অপেকা 
নিপু ৭ বঙ্গোপ।সকগণের যে অধিক ক্রেশ হয়,তাঁহ। দেখাইতেছেন। 

»' সঞ্চণ রঙক্ষেপানকগণ্রে ও বিষদ্ধ হইজে চিত্ত আন্ত করিষ! 

স%৭ ব্রক্ষে নিবিষ্ট কর! এ+ং শ্রদ্ধানমন্িভ হঃয়া নিরন্তর তৎসম 
পরাণ হওয়া ক্লেশসাধ্য সন্দেহ নাই ; কিন্ত নিপুণ বচ্দোপাঁক- 
গণের কেশ তদপেক্ষা ও অধিক। এ বিষয়ে ভবান স্ম,ংই কারণ 

দেখাইতেছেন 1- যেহেতু অক্ষরাত্ক ফলভূত গন্তব্য ত্রক্দ দেহাঁতি- 

মানী ব্যভিগণ অতি ক্লেশে_ সবর্াচস্াসপুক্কাক খুরুস শীলে 

গমন করিয়া বেদীস্ত-বাক্যের তকৎ বিচ।কছ।র1 মিথা।জ্ঞান অপনীত 

হইলে লাভ করিছে সমর্থ হন, এই জনক তীভাদেরহই অধিক ক্লেশ 
হইয়] থাকে। যবিও উভয়ের একই কল, ৩৭ পি হাহারা তাহা 

অল্প ক্লেশে প্রাপ্ত হন, হারাই শ্রেচ এবং ধাভারা অধিক ক্রেশে 

প্রাঞ্ধ হন তাহার! অপকষ্ট | ৫ 
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অন্থয়ঃ |--ষে তু সর্ধাণি কর্মাণি মরি সংস্তস্ত মৎপরা: 

[ সস্তঃ] অনন্তেন যোগেন মাং ধ্যায়স্ত; উপাঁসতে (সেবস্তে ), হে 

পার্থ! ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং মৃত্যুন'সাঁরসাঁগরাৎ অহং ন 

চিরাৎ (শীত্রমেব ) সমুদ্ধর্তা ভবামি ॥ ৬। ৭ 

অনু ।- বাহার! সর্বকশ্ম আম।তে অর্পণ করিয়া অনন্ত" 

ভক্তিযোগসহকারে আমার ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, 

হে পার্থ! আমাঁতে আঁবেশিতচিত্ত সেই সাঁধকগণকে আমি অবিলঙ্বে 

মৃত্যুময় সংসার-সাগর হষ্টতে সম্যক্রূপে উদ্ধার করিয়া থাকি ॥ ৬৭ 

স্বামী ।--মত্তক্তানান্ত মৎপ্রপাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধির্ভবতী- 
ত্যাহ__যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সব্বাণি কম্ধাণি 

সংন্তন্য সমপ্য মতপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়স্তঃ অনন্তেন ন বিদ্ততেহন্ো 

ভজনীয়ে যন্মিংস্েনৈবৈকাস্ততক্তিযোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ। তেষা- 
মিতি এবং মধ্যাবেশিতং চেতে। যেস্তেষাং মৃত্যুযুক্তাঁৎ সংসাঁরসাগরা- 
দৃহং সময গুদ্ধর্ভা অচিরেশৈব ভবামি ॥ ৬1৭ 

টিপ্লনী ।- আশঙ্কা হইতেছে যে, ফল তুল্য হইলে ক্লেশের 
আধক্য এবং অল্পতাদ্বার। উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ হইতে পারে, 
কিন্তু এই স্থলে ফলেরই তুল্যতা হইতে পারে না যেহেতু নিপুণ 
ব্রদ্ধবিদগণের ফল অবিদ্য। ও তাহার কার্ধ্যসমূহের নিবুত্তিদ্ধার। 

নির্বিশেষ ব্রদ্ধানন্দ নাভ, সগুণ ক্রঙ্গবিদ্গণের ফল- অবিছ্যা 

নিবৃত্ির অভাবনিবন্ধন এই্বরধযবিশেষ লাভদ্বারা কার্য ব্রঙ্মলোক 

গমন; অতএব ফলাধিক্যনিবন্ধন অধিক ক্লেশ ন্যনতার কারণ হইতে 
পারে না; ইহাও বলিতে পার না, কেননা, সগ্তণোপাসনদ্বারা 

তাহাদের ব্রহ্ম প্রাণ্জির সমস্ত প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হয় এবং গুরুপাঁসন। 

ও শ্রবণ মননাদি কেশ ব্যতিরেকেই স্বয়ং আবিভভূতি বেদান্ত থাক্য- 
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ময্যেব মন আধৎম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় । 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দধং ন সংশয় ॥ ৮ 

হার তত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায় অবিদ্যা ও তৎকাধ্যের নিবৃত্ধি হয়। 
তদনস্তর তীহারা ত্রহ্ষলোকের এশ্বধ্যভোগাবসানে নিগুণ বিদ্যার 
ফল পরম ৫কবল্য লাভ করিয়! থাকে । অতএব প্রাগুক্ত রেশ 

না করিয়াই সগুণ ব্রন্মোপাসকগণ ভগবত্প্রসাদে নিপুণ ব্রক্ষবিগ্ভার 

ফল লাভ করে, ইহাই বর্তমান ক্পোকদয়ে কথিত হইতেছে ।--“তু” 

শব পূর্বোক্ত আশঙ্কার নিরাকরণার্থ। যাহারা আমাতে সকল 

কম্ম সমর্পণ করিম মত্পর হাইয়। মনন্যাবলম্বী বোগদ্ারা আমার 

দ্বিতুজ চতুর্ভুজ প্রভৃতি যে কোন মুত্তির ধ্যান করে, আমি মদ।স্ত 
সেই যোগিগণকে মৃত্যুব্যাপ্ত সংসাররূপ ছুলজ্্য সমুদ্র হইতে উদ্ধার 

করি-_-অনায়াসে সর্বাধার অবধিভূত শুদ্ধ পরব্র্মে বিলীন 
করি ॥ ৬1৭ 

অন্বয়ঃ 1-্ তম্মাৎ] ময়ি এবমন: আধংন্ব (স্থিরীকুরু ) 
মরি বুদ্ধিং নিবেশয় [ এবং কুর্বন্ জ্ঞানী সন] অতঃ উর্ধং (দেহান্তে 

মরণাঁদণস্তরং ময়ি এব নিবসিষ্যগি ( নিবংস্তলি )[ অত্র] সংশস্কুঃ ন 
| অস্তি ]॥ ৮ ৃ 

অনু অতএব আমাতেই মন স্থির কর; আমাতেহ 

ব্যবপায়াক্মিক! বুদ্ধি নিবেশিত কর; [ এইরূপ করিতে করিতে ] 

দেহত্যাগাস্তে আমাতেই বান করিতে পারিবে(একাস্তভাবে আমায় 

প্রাপ্ত হইতে পারিবে ), ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮ 

স্বামী |-বন্মাদেবং তম্মান্ময্যেবেতি | মধ সঙ্থল- 

বিকল্লাতকং মন আধৎঘ্ব স্থিরীকুর; নুদ্ধিমপি ব্যবশক্সাত্মিকাং 

ময্যেব নিবেশক্ধ । এখং কুর্বন্ সত্প্রলাদেন লন্গজ্ঞানং সম অত 
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অথ চিত্তং মাঁধাতুং ন শরোষি মায় স্থিরমৃ। 
ভভ্যানযোগেন ততো মামিচ্ছাণ্তং ধনগ্ীয় ॥ ৯ 

উদ্ধং দেহান্তে মরশীস্তরং ময্যেব নিবসিষ্াযসি নিবৎস্যসি মদাতুনা 

বাং করিষ্যপি) নাত্র সংশয়ঃ। তথাচ শ্রুতিঃ)--"দেহাস্তে 

দেবস্তারকং পরং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে” ইতি ॥ ৮ 

তনুয? হে ধনগ্ীয়! অথ (যদি) ময়ি চিত্ত স্থিরং 

| বখা স্তাং তথা] সমধাতুৎ (ধারঘিতুং ) ন শরোষি (শক্ত! ন 

ভবদি) 5৩8 ( তহি) অভযাসযোগেন মাঁম্ আপ্ত,ং (লব্ষ,ম্ ) ইচ্ছ 

প্রত্্ং কুক) ॥ ৭ 

তনু (হে বনজ! যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে 

ন! পার, তবে আনার অন্থন্মরণরূপ অভ্যাসযোগ অবলম্বন করিয়া 

আনাকে প্রা হইতে গযত্র কর | ৯ 

স্বাত] 17 অভ্।শন্তং প্রতি সুগমোপাঁয়ঘাহ--অখেতি | 

সুরং যা ভবতে/বং মি চিত্তং ধাওয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি, 

তহি টিবিগ্র চিন্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যান্বত্য মদনুস্মরণলক্ষণে। 

যে.হন্যাণযোগন্তেন মং প্রার্থ,শিচ্ছ প্রত কুক ॥ ৯ 

টব টা /৩1 ব্র্মের প্যানে অপমর্থ ব্যক্তিগণের 

অশাক্তর অল্লানিক্যবশতঃ প্রথমতঃ বাহ্ গ্রতিমাদিতে ভগবানের 

ধ্যানভ্যাঁস) তাহাঁতে অশক্ত হইলে, ভগবানের গ্রিয় কশ্মানুষ্ঠা,। 

কন্তবা; ইহ1তে৪ অশন্ত হইলে, সর্বকর্মফলত্যাগ করা বিষে, 

এই হিণটি মান আৌোকত্রয়ে বলিতেছেন ।_যদি তুমি স্থিরভাণে 
আমাতে চিএ মানত কাপতে ন। পার, তবে কোন প্রতিমািছে 

'অ্যাসধোগন্ধ র। অর্থাৎ চিত্রের পুনঃ পুনঃ স্কাণ্নকণ লমাধিদার 
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অভ্যাসেহপ্যসমধোহসি মত্কন্মপরমে। ভব । 

মদর্থমপি কর্দ্মাণি কুর্ববন্ সিদ্ধিমাপ্ন্যসি ॥ ১০ 
অখৈতপদ্যশক্তোইসি কর্তূং মদৃযো গমাশ্রিতঃ | 
সর্ববকম্মফলতভ্যাগং ততঃ কুরু যতাত্ববান্ ॥ ১১ 

আমাকে পাইতে চেষ্টা কর। “্ধনঞ্য়” এই সম্বোধনের তাঁৎপর্য্য 

এই ষে, তুমি রাঁজন্ুয় যজ্ঞকাঁলে বহু শুক্র জয় করিয়া অনেক ধন 
আহরণ করিয়াছ, ইদানীং একমাত্র মনঃশক্রকে জয় করিয়া তত্ব- 

জ্ঞানরূপ ধনাহরণ তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে | ৯ 

অন্বঃ2 1- [যদি পুনঃ] অন্যাঁসে অপি অসমর্থ: অনি 
| তহি] মৎকর্মপরমঃ (মত্গ্রাতিনাধকে কর্মশি একান্তনিষ্ঠঃ) 

ভন) মদর্গং কম্মাণি কুর্ববন্ অপি সিদ্ধি” (মোক্ষম) অবাগ্ম্যসি ॥ ১০ 

অনু |_[পরন্ত ধদি] অভ)াসেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে 

তুমি আমার প্রীতি দম্পানার্থ যে সকল কম্ম বিহিত আছে, সেই 

সকল কশ্মে আসক্ত হও; আমার প্রীতিসম্পাদনার্থ বন্দ করিলেও 

তুমি [ক্রমশঃ] মুক্তিলাঁভ করিবে ॥ ১৭ 

স্বামী 1 দি পুননৈবিং তত্রাহ অভ্যাস ইতি । যি 

পুনর্ভ্যাসেএপ্যশক্তোহণি যদি মত্প্রাত্যথানি যানি কম্মাণি একা" 

দস্ত্যপবাসব্রতপুজা "বিচধ্য।নামসংকীত্তনাদিনি তদন্ষ্ঠানমেব পরমং 

যন্ত তাঁদুশো। ভব, এবন্ৃতানি কম্মগ্যপি এদর্থং কুর্কন মোগং 

প্রাপ্দ্যসি ॥ ১৭ 

অন্থয়ঃ .7 অথ (যদি) এভৎ অপি কন্তুন অশক্জঃ 

( অসমথঃ) অপি, ততঃ (তি) মদ্যেগঃং (মদেকশরণত্বম্ ) 



৪ ৬৮ শ্রীমস্তগবদগীত। | 1 ১২শঃ অ; 

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাঁজ জ্ঞানাদ্ধযানং বিশিষ্যতে | 
ধ্যানাৎ কম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্জিরনন্তর ধু ॥ ১২ 

আশ্রতঃ ( অবলম্বমানঃ) যত্বাত্ববান্ (সংযতচিত্তঃ ) [পন] 

সর্ববকম্মফলত]গং কুরু ॥ ১১ 

অনু ।--আ'র যদি ইহাঁতেও অসমর্থ হও, তবে একমাত্র 

আমারই শরণাঁপন্ন৪ও সংযতচিত্ত হইয়া সর্ববিধ কর্শের ফল 
পরিত্যাগ কর ॥ ১১ 

স্বামী |___অত্যন্তং ভগবদ্ন্্পরিনিষ্টায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষাপ্তর- 

মাং অথেতি। যগ্ভেতদপি কর্তং ন শরোমি তহি মদযোগং 

মদেকশরণত্মাশ্রিত: সন্ সর্বেষ!ং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবশ্যকানাধচাগ্নি- 

হোত্রাঁদি কশ্মাণাং ফলানি নিরতচিত্তে। ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং 

ভবতি, ময়! তাঁবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্মাণি বর্তব্যানি ফল: 

পুনদ্্টিমৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধানমিতোবং ময়ি ভাবমারোপ/ 

ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্তখানে। মত্প্রসাঁদেন রুতার্থো ভবিষ্যমীতি 
তাঁৎপধ্যম্ ॥ ১১ 

অন্বপ্নঃ 1--1 সম্যগজ্ঞানরাহত।ৎ ] অভ্যাসাৎ [ যুক্তি 

সহিতোগদেশপূর্বকং ] জ্ঞান শ্রেঞ, জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষাতে 
( বিশিষ্ট, ভবতি ) ধ্য/নাৎ কর্মফলত্যাগঃ [ শ্রেক্ান] ত্য।গাৎ 

অনস্তরং শাস্তিঃ ( সংসারশান্তিঃ )[ ভবতি ]॥ ১২ 

অনু ।--[ সম/ক্ জ্ঞানরহিত ] অভ্যাস অপেক্ষা [ যুক্তি 
মহত উপদেশপূর্ববক জ্ঞন শ্রেষ্ঠ; সেইব্ধপ জ্ঞান অপেক্গী ধ্যান 
শেষ্ঠ ; ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেষ্ট; তাদৃশ কর্দফলত্যাগের 

সঙ্গে সঙ্গেই সংসারে শাস্তি উৎপন্ন হয় ॥ ১২ 

স্বামী ।- তমিমং ফলত্াগং স্ৌতি-শ্রেয় ইতি। দম? 
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'অেষ্টা সর্ধবভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নিশ্মমে! নিরহক্কারঃ সমছুঃখস্খঃ ক্ষমী ॥ ১৩ 

সম্তষ্টঃ স্ততং যোগী যতাত্ম। দৃঢ় নিশ্চয়ঃ । 
মর্যযপিতমনোবুদ্ধিষে। মদৃভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ 

জ্ঞানরহিতাদত্যা সাদ্যুক্তিসহি তোঁপদেশপূর্ববকং জ্ঞানং শ্রেষ্টং, তন্মা- 
দূপি তৎপুর্ববকং ধ্যাঁনং বিশিষ্টং ভবতি “ততস্বব তং পশ্টতি নিষ্কলং 

ধায়মানঃ* ইতি শ্রুতে?, তক্মাদপুযুক্তলক্ষণঃ বর্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ট: 

তল্মাদেবস্ভৃতাঁৎ কন্মফলত্যাগ।ৎ কর্ন কৃতফলেষু চাসক্তিনিবৃত্তা। 

ততপ্রসাঁদেন সমনন্তরমেব সংসাঁরশাস্তিভবতি ॥ ১২ 

টিপ্পনী |__এই ফ্লোকে সাঁদননিরূপণের অবসান হওয়ায় 
শেষোক্ত সর্বকম্মত্যাগের প্রশংসা করিতেছেন। জ্ঞানাথ শ্রবণা- 

ত্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শব্দ ও ঘুক্তিদ্বারা আঁত্মনিশ্চয় এশস্ত, সেই 

অবণমননদ্বাা সুনিষন্ন জন অপেক্ষা নিদিধ্যাসনরূপ ধ্যান 

শ্রেষ্ট); কেনন!, ধ্যান ব্রহ্মপাঁক্ষাৎকারের অব্যবহিত হেতু; তাহা 

হহতেও অজ্ঞপুরুষ-ক্তুক অনুষ্ঠিত কম্মফলত্যাগ বিশিষ্ট $ নিয়ত 

চিন্ত পুরুষদ্ধারা অন্তষ্ঠিত সর্বকম্ফলত্যাগহেতুক শাস্তিলাভ হইয়। 
থাকে। “প্রজহাতি যদ| কামান” (২য় ৫৫শ) ইত্যাদি ক্লোকে 
সর্ববকামত্যাগই মোক্ষের হেতু বলিম্লা নির্দেশ করিয়াছেন (কেবল 
অজ্ঞান্ঠিত কর্মত্যাগ নহে) এস্থলে কথিত কর্দফল্ও কাঁমন্বরূপ, 

অত£ব তাঁহার ত্যাগও কামত্যাগন্ধরূপ বলিয়া সর্বকাঁমত্যাগেন 

ফলই কর্মুফলত্যাগের ফল বলিয়। প্রশংসা কর! হইয়াছে মানত; 

যেমন অগন্ত্য সমুত্র পান ক্করিয়াছিলেন এবং ব্রাঙ্গণ পরশুরাম 

পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন, এই জন্া তজ্জীতীয় আধুনিক 
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্রাহ্মণগণ সেই সেই কার্ষে অসমর্থ হইলেও অপরিমেয় পরাক্রম- 
শালী বলিয়া কীন্তিত হইয়| থাকেন। বস্ততঃ কর্মফল ত্যাগঞ্ার। 
পরম ৈবল্যলাঁভ হইতে পারে না ॥ ১২ 

অন্বয়ঃ |- _সর্বভূতানাম্ অদেষ্টা টমত্রঃ করুণঃ চ এব, 

নিশ্মমঃ নিরহক্ষ/র: দমদুঃখন্থথঃ শমী, সততং সন্তষ্টঃ, যোগী, যতাত্মা, 

দৃঢ়নিশ্চয়ঃঃ ময়ি অর্পিতমনে।বুদ্ধিঃ যঃ মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩1১৪ 
অনু |-_ধিনি সর্বভূতে ছ্বেষপরিশূন্ত+ মিত্রভাবাপন্ন এবং 

দয়ালু অর্থাৎ উত্তমে দ্বেষশুন্য, সমানে মিত্রতাসম্পন্ন এবং হীন- 

জনে কৃপালু, আর মমত্বণীন, অহঞ্কারশূন্য, স্ুথ-ছুঃখে সমভাবাপন্ন, 

ক্ষমাশীল, গ্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, সংযতেন্জিয়। দুঢ়নিশ্চয় এবং আমা" 

ভেই মনো বুদ্ধিমর্পণকারী ঈদূশ মদৃভক্র আমার প্রিয় ॥ ১৩1১৪ 
স্বামী ।- এবভ্ুতশ্ত ভক্তস্ত ক্ষিগ্রমেব পরমেশ্বর প্রসাদহেতৃন 

ধশ্ম'নাঁহ- অগেষ্টেত্যষ্টভি: |. সর্বভূতানাং যথাবথমছেষ্টা মৈত্র: 

করুণ*,_-উত্তমেধু দ্ধেষশৃন্তঃ সম্ষু মিত্রতয়া বর্ততে ইতি মেত্রঃ 
হীনেষু কপালুরিত্যর্থঃ ৷ নির্ম,মা নিরহঙ্কারশ্চ কৃপালুত্বাদেবানৈযঃ 
সহ সমে স্ুখ-ছুঃথে যন্ত সঃ) ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ। সন্তুষ্ট ইতি। সততং 

লাভেহলাঁভে চ সন্তষটঃ সুগ্রসন্নচিন্তঃ যোগী অপ্রমত্তঃ যত।আ্ম! সংযত- 
স্বভাঁবঃ দৃঢ়ে! মদ্দিষয়ে নিশ্চয় যন্ত মধ্যপিতে হনোবুদ্ধী যেন এব- 

ভুতো যে। মন্তক্তঃ স মে প্রিয় ॥ ১৩1১৪ 

টিপ্পনী |-_-এইন্সপে ভগবান্ মন্দ।ধিকারীর প্রতি অক্ষরো- 
পাঁসনার অতি ছুষ্ষরত্বনিবন্ধন সগুন ব্রহ্ষোপাণনা নিরূপণ করিয়া 

শক্তির তাঁরতম্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঁধনও নির্দেশ করিাছেন। পূর্ব 

পূর্ব গ্লে/কে যে অক্ষরে ব্রাঙ্মোপাঁনার নিন্দা কর! হইয়াছে, তাহা 
তাঁর ঠেন্বত্ব গ্রতিপার্দনের জন্য নহে ? কিন্তু সগুগ ব্রন্গোপাপনার 
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যম্মান্নোদ্বিজতে লোকে! লোকান্নোদ্বিজতে চ বঃ। 

হর্ষামর্ষভয়োদ্েগৈম্মুক্তে। যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ 
প্রশংসার জন্ত । যেমন উদ্দিত হোমের বিধানগ্রস্তাবে অনুদিত 

হোমের নিন্দা তাহার অপকষ্টত্ব প্রতিপাদন করে না, কিন্তু উদ্দিত 

হোমের গ্রাশস্ত্যই প্রকাশ করে সেইরূপ; স্াঁয়ও দেখা যায় যে, 

“নিন্দ। নিনিত বিষয়ের তিরস্কারের জন্য প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু 

বন্তথ্য বিষয়ের প্রশংসার জন্যই*। অতএব বস্তবতঃ অক্ষরোপাসকই 
শরষ্ঠ যোগবিৎ্; ভগবান্ ্বদং ও “গিয়ে! হি জানিনো ইত্যর্থমহং স চ 

মম প্রিয় “উদ্ারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মেব মে মতঃশ (৭ম 

-৭শ ১৮শ ) ইত্যাদি শ্লোকে ইহাই প্রতিপার্দন করিয়াছেন । তীহা- 

দেরই জ্ঞান ও ধশ্মজাত তোমার অনুসরণ করা উচিত, ইহাই 

অঙ্জুনকে বুঝাইব।র জন্য পরমহিতৈষী ভগবান্ কৃতকৃত্য অক্ষরো- 

প1স৭গণের প্রস্তবি করিতেছেন ।-_-সকল প্রাণিবগকে ধিনি আত্ম- 

তুল/,অবলে|কন করিয়! ছুঃখে গ্রতিকূল বুদ্ধির অভাঁব নিবন্ধান দুঃখ- 

দায়ক হইলেও ঝাঁধাঁদের প্রতি দ্বেষ করে না,গ্রত্যুত তাহাদের গ্রতি 

ন্লেহবানই হইয়া থাকেন। যিনি ছুঃখিতের প্রতি দয়াবান্ন, ধিনি 
দবেহেও মম্তাঁহীন, ধাহার অহঙ্কার বিলয়প্রাঞ্ড হইয়াছে, ধাহ।র 

ছেষ ও রাগাদির অভাববশত; স্বখ-ছুঃখে তুল্য জ্ঞ।ন উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং তনিবন্ধন্ই ধিনি তিরস্কৃত অথবা প্রস্থত হইক়্াও বিকার প্রাপ্ত 

হন না,ধিনি শরীরধারণো পখোগী ধনাদির লাভালাঁভে সমান সন্তুষ্ট, 

যিনি সমাহিত চিত্ত ও যতাজ্।, যিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ বাঁরয়া- 

ছেন, তাঁদৃশ শুদ্ধ ব্রক্মবিৎ ভক্তই আমার ওয় ॥ ১৪ 

ভন্বয়ঃ __ যম্মাং লোকঃ ন উদ্বিজতে (ভয়শঙ্কয়া সংক্ষৌোভং 
ন প্রাপ্পোতি ) যশ্চ লোকাত ন্ উদবিজতে (উদবেগং নাপ্ধোতি ) 
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অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাঁপীনো গতবাথঃ | 
সর্ববাঁরভ্তপরিত্যাগী যে মন্ডক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ 

ষশ্চ হ্রাম্র্ধভয়োছেগৈঃ মুক্তঃ [ঈদৃশঃ যো মন্তজঃ] স মে 
প্রিয়ঃ ॥ ১৪ 

অনু |- যাহা হতে লোকে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না; ধিনি 

লোক হইত্তেও উচ্ছেগ প্রার্ধ হন না, আর যিনি হর্ধ অমর্ষ (অন্যের 

লাঁভে অসহিষ্ণুতা ) ভয় এবং উদ্বেগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত-_ ঈদৃশ 

মন্তন্র ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥ ১৪ 

মী ।-কিঞ্চ যস্মাদিতি। যম্মৎ সাঁকাঁশাৎ লোৌকো জনঃ 

নোছিজতে ভয়শন্বয়। সংক্ষোভং ন প্র।প্নোতি, যশ্চ লৌকাঁৎ নোছি- 

জতে যশ্চ স্বাভাঁবিকৈহর্ধাদিভিমূন্তঃ, তত্র হর্ষ: স্বন্য ইট্টার্থলীভে 

উৎসাহঃ অমর্ধ: পরস্ত গাঁভে অসহনং ভ%়ং ত্রাঃ, উদ্বেগে! ভয়াদি- 

নিমিতুচিত্তক্ষোভঃ এতৈবিমুক্তে! যো মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ 

টিপ্পনী ।- পুনর্ধার তাহারই বিশেষণ সকল উপনাস্ত হই- 
তেছে। সব্দভূতের অভয়দাঁতা যে সন্গ্যাসী হইতে প্রাণিদমৃত উদ্িগ 
হয় না এবং নিরপরাধ ব্যক্তিরও উদ্বেগজনক খল ব্যক্তি হইতেও 

যিনি উদ্বিপ্ন--সন্তপ্ত হন না, যিনি নিজের লাভে হধ ও পরের অভ্যু- 

দয়ে অমধ--ছ্েেষ, ভয়, উছ্ছেগ প্রভৃতি পরিত্য।গ করিয়াছেন,তাদূশ 

মণ্ডক্ত ব্যক্তিই আনার প্রিয় ॥ ১৫ 

অন্বয়ঃ ।-অনপেক্ষঃ (নিস্পৃঃঃ) শুচিঃ ( শৌচসম্পন্নঃ ) 

ধ্ ( অনলসঃ ) উদীসীনঃ ( পক্ষপাতশূন)ঃ ) গতব্যথ; (আধিশুন্যঃ) 

সর্বারসুপরিত্যাগী( সর্ববোদ্যম্ত্যাগী ) [ এবভুতং ] ষঃ মন্তত্তঃ স মে 
প্রিয়: ॥ ১৬ 

তু |-স্পৃহাহীণ, শুট, আন্শ্যহীন, পঙ্পাতশুন্য, »নঃ" 
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যো ন হুষ্যতি ন ছেস্তি ন শোচতি ন কাঁজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ 

পীড়াশূন্য এবং সর্ধবিধ উদ্যমপরিত্যাগী-ঈদৃশ ভক্ত আমার 
প্রিয় ॥ ১৬ 

স্বামী ।-কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষে। যদুচ্ছয়ো- 
পশ্থিতেশপার্থে নিম্পৃহঃ, শুচিরাহাভ্যস্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোহনলসঃ, 

উদসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ, গতব্যথ; আধিশৃনাঃ, সর্বব।ন্ দৃষ্টারৃষটার্থান্ 
'আরস্তাজ্য মাঁন্ পরবিত্যক্ত,ং শীলং দপ্তা সঃ এনস্তঃ সন্ যো মপ্তক্তঃ 

স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ 

টিপ্লনী | আর যিনি নিরপেক্ষ-_দৈববশতঃ উপস্থিত 
ভোগোপকরণেও স্পৃহাশূন্য, শুচি__বাহা ও আভ্যস্তর শৌচসম্বিত, 
যিনি কর্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিম্পাদন 9 বোধে সমর্থ, যিনি 

উদ্দাসীন অর্থাং মিত্রাদির পক্ষ ভজন। করেন না, যিনি গতব্যথ-_ 

পর কতৃক তাড়িত হইয়াও পীড়াহীন, ফিনি এহিক পারত্রিক সর্ধ- 
বিধ কশ্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, তাঁদুশ সন্ন/াঁপী ব্যক্তিই আমার 

প্রিয় ভক্ত ॥ ১৬ রর 

অন্বয়ঃ 1---ষঃ [ প্রিযং প্রপ্য ] ন ত্বষ্যতি [অপ্রিয় প্রাপ্য] 
ন ছেষ্টিঃ  ইষ্টনাশে ] ন শোচতি, [ অপ্রাপ্চমর্থং ] ন কাজতি 

শুভাশুতপরিত্যাগী ( পুণ্যপাপত্যাগী ) যঃ ভক্তিমান স মে 
গ্রিয়ঃ ॥ ১৭ 

অনু 1-ধিনি [ প্রি়লাভে ] হষ্ট হন না, | অপ্রিয়সংঘটনে 

বিষণ হন না, [ ইষ্টনাশে ] শোক করেন না, [ অপ্রাপ্ত অর্থ ] 
আকাঙজ্ষা করেন ন। এবং যিনি প্রণা ও পাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, 

ঈদৃশ ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ১৭ 
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সমঃ শত্রৌ। চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শীতষ্সখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গনিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮- 

ুলযনিনদস্কশ্ঠৌনী স্তষট | যেন স্নেচিৎ | 
অনিফেতঃ শ্থিরমতিভভিমাঁন্ মে ভ্রিলেো নরঃ ॥ ১৯ 

স্বামী ।--কিঞ্চ য ইতি। প্রিক়ং প্রাপ্া যো ন হ্বষযতি, 
অপ্রিক্ং প্রাপ্য যো ন ছেষ্টি, ইঞ্বার্থনাশে সতি যো ন শোচতি, 

অপ্রাপ্তমথং ষে। ন কাজ্ষত, শুভাশুনে পুণাপাপে পরিত্যক্ত,ং 

শীলং যস্ত সঃ, এবভু তা ভূত্ব। যো মন্তুক্তিমান্ স মে প্রয়ঃ ॥ ১৭ 

টাপ্পনা | পূর্বে বলিয়াছেন, সুখ-ছুঃখে সমজ্ঞান সম্পন্গ 

ব্যক্তিই আমার প্রিয়; তাহারা কিরূপ সখ. দুংথে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ 

হন, বণ্মাঁপ শ্লোকে তাঁগ্ই বিবৃৎ করিতেছেন । যিনি অভিম্ন 

বস্তলাভে হষ্ট এবং অনভিমত বস্তশাতে দ্বেষসম্পন্ন হন ন' যিনি 

ইষ্ট বস্তর অভাঁবনিবন্ধন শোক এবং ইষ্ট বস্ত্র লাভের জন্য আঁকাঁজজণ 

করেন না,যিনি সুথসাধন এবং ছুঃংখসাধন বন্ম পরিতা।গ করিয়াছেন 

ত।দৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়। এই শ্লেকের “শুভাশু ভ- 

পরিত্যাগ” এই অংশটি পৃরিঙ্সোকীয় “গর্বারভ্ত রিত্যাগী” এই 

পদের বিস্তার মাত্র ॥ ১৭ 
অন্বয়ঃ ।--শত্ৌ চ মিত্বে চ গা! মানাপমাঁনয়োঃ সম: 

শীতোফ-সুখ-ছুংখেষু সমঃ সঙ্গ 'ববজ্জিতঃ (অনা"জ্ঞঃ) তুপ্টনিন্দা- 
স্ততঃ মৌনী (সংযতবাক) যেন কেনচিৎ (যথালব্েন) মন্তুষ্ 

অনিকেত, ( নিয়ত বাঁসশূন্যঃ ) স্থিরমতি: ব্যবস্থিতচিত্তঃ ) [ এব তঃ] 

তক্তিমান্ নরঃ মে ( মম) প্রিয়: ॥ ১7১৯ 

অনু |_-ধিনি শত্রু মিজে সমভাবাপক্ন, মান ও অপমানে 
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যে তু ধন্মানবৃতমিদং যথোক্জং পর্যাপাঁসতে | 
শ্রদ্দধান মত্পরমা ভক্তান্তেতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২৭ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহল্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াপিক্যাং 

ভীন্মপর্ববণি শ্রীমপ্তগবদ্গীতাস্থপনিষৎন্থ ব্রদ্মবিষ্ঠায়াং 
যোগশাস্ত্ে শ্ররুষ্ণাঞ্জুন-সংবাঁদে ভক্তিযোগে। 

নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ 

অবিকৃত, শীত গ্রীষ্ম স্বখ ও দুঃখে নিপ্িকার চিত্ত, আসন্তিবিহীন 

নিন্দা ও প্রংশপায় নির্বিকার, মৌনী, ঘথ।লব্ধ অর্থে সন্ভষ্ট, নি দিষ্ট 

বাসস্থানহীন, স্থিরচিত্ত, ঈদৃশ শুক্ভিমাঁন্ ব্যক্তি আমার প্রিয় ॥১০।১৯ 

স্বামী |-কিঞ্চ সম ইতি। শত্রৌ মিত্রে চ সম একরূপঃ 

মানাপমানধোরপি তথা সম এব হগ্বিষদশূন্ ইত্যর্থ:, শীতষণয়োঃ 

স্থখছুঃখশ্চ স্মঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ কচিদপ্যনাসকতঃ | 15 তুল্য 

নিন্দা স্তৃতিশ্চ যন্ত »$ শৌনী সংষশুবাক ধেন কেনচিৎ, যথালন্ধেন 

সন্তষ্টঃ অনিকেতো নিমতবাসশৃন্কঃ স্থিরমতিঃ। ব্যবস্থিতচিত্তঃ এখনতো 

মন্তভিমান্ যঃ স নরে। মম গ্রিয়ঃ ॥ ১৮১৭ র 

টিপ্লণী ।-_ধিনি সঙ্গবর্জিত অথাৎ চেতন অচেতন যাবতীয় 
বিষয়ে সৌন্দাধ্যবোধরহিত-__সর্বপ্রকারে হর্ষবিষাদশূন্য, সুখদুঃখে 

তুল্যজ্ঞাননি বন্ধন স্থখছুঃখজনক স্তরতি নিন্দায় যাহ।র সমজ্ঞান, ধিনি 

বাক্য সংঘ কগিতে পারিয়াছে ন,যিনি বাক্যের ব্যবহারব্যতিরেকেই 

কোন চেষ্টাদি না করিয়া বণৰান্ প্রার্ধ কর্মদ্ধারা সমানীত, 

শরীররক্ষণোপযোগী ভোজনাণি দ্বার| সন্তষ্ঠ, ষিনি একএ বহুকাল 

বাস করেন না, যিনি পরমাথবিষয়ক মতি স্থির করিয়াছেন, ঈদৃশ 

তভ্ভিমান্ বাক্তিই আমার প্রিম। উক্তিই মুক্তির শ্রেষ্ট কারণ 
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ইহাই দৃঢ়ভাবে প্রতিপ।দনের জন্য পুনঃ পুনং ভক্তির উল্লেখ 
করিক়্াছেন ॥ ১৮1১৯ 

অন্থয়; |য তু যথোক্তমূ ইং ধন্মামূ হম্ (অমৃতত্বস!ধন্ং 
ধশ্মং) পধ্যপাদতে ( অন্ুতিষ্ঠস্তি) শ্রদ্ধা ন।: (শরদ্ধাং কৃর্বস্তঃ ) 
যত্পরমাঃ [ সম্তঃ] ভকাঁং মে অতীব গিক়্াঃ ॥ ২০" 

অনু |--ধাহ।রা উক্ত প্রকার অমৃতত্সম্পার্দক ধর্মের তঙগু- 
ষাঁন নরেন, শুদ্ধশীল মৎ্পরায়ণ সেই সকল ব্যক্তি আম।র অত্তীব 
প্রিষ়্ ॥ ২০ 

স্বমী | -উজ্জং ধর্মজজাতং সফলমুপসংহরতি যে স্তিতি 

যথোক্তমুক্প্রকারং ধর্শমেবামৃতম্ অমুতত্বসাধনত্ব।ৎ, ধর্ম্যামৃতমিতি 

কেচিৎ প্ঠস্তি। যে তছুপাসতে অন্ততিষ্টস্তি, শ্রদ্ধাং কুর্বস্তো 

মত্পরমাশ্চ সস্তো মন্তক্রাঁস্তেইতব মে প্রিয়া হাত ॥ ২০ 
ছুঃখমব্যঞ্জবত্তৈ তদ্বহুবিদ্বমতো বুধঃ। 

সুখং কষ্ণপদাস্তোজং ভক্তিপৎপথবাঁন্ ভজেং ॥ 

ইতি স্বামিকুতটীকায়াঁং ছাদশোুধ্যাঁয়ঃ ॥ ১২ 
চিপ্পনী ।--“অদেষ্টা সর্বভূতানাং* ( ১২শ ১৩শ) ইত্যাদি 

শ্লোকসমৃহদ্ধারা অক্ষরোপ|সক সন্াসিগণের লঙ্গণভূত শ্বভাঁবসিদ্ধ 
ধর্মসমূহ নিরূপিত হইল। এই অঙ্গরোপ।সক সন্ন্যা পীর ধর্মসমূহই পূর্বের 
(২য় ৪৫শ) ইত্যাদি গ্লোকে স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তির লগণরূপে কথিত হই- 
যাছে। এই ধর্মসমূং যত্বপূর্ধবক অনুষ্ঠিত হইলে মুমুক্ষুব্যক্তির মোঙ্গ 
সাঁধন। হইয়া! থাকে ইঠ গ্রতিপাঁদন করত অধ্যায়ের উপসংহার 
করিতেছেন।-ঘে মুমুক্ু গক্্যাসিগণ এই মোধসাধক ধর্মের অঙ্ধু- 
টান করে, ফ্তপূর্বক “অথেষ্টা সবিভৃতানাঃ* ইত্যাদি স্লোকসমৃহঘারা 
প্রভিপাদিত অমৃতের আস্বাদঘুক্ত এই ধর্শের অনুশীলন করে, অক্ষর 
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্্ষরূপী আমিই একমাত্র যাঁহার গম্য, এবনিধ শ্রদ্ধা সম্পন্ন ব্যক্তিই 
আমার অত্যন্ত প্রিয়। পূর্বস্থচিত “গ্ররো হি জ্ঞানিনোইত্যর্থং 

( ৭ম ১*শ) এই লোকের এইটী উপসংহার । গুণ ত্রদ্ষের ধ্যান- 

পরিপাঁকবশত: নিগুণব্রদ্ষচিন্তক সন্ন্যাসীর অেষটত্ব প্রভৃতি ধর্ম 
উৎপন্ন হয়, ঈদৃশ মুখ্যাধিকাঁরীর বেদাস্তার্থ শ্রবণ মননাদির হ্বারা 

বেদান্ত বাঁক্যার্থের তত্বসাক্ষা' কার হওয়ায় মুক্তিলাভ হঘ্ু! থাকে; 

অতএব নেদাস্তবা ক্যার্থের অন্বয়:যাঁগা, তৎপদার্থের অন্তসন্ধান করা 

প্রয়োজন) ইভ| মধ্যম ষট কে নিরূপিত হইল ॥ ২০ 

হতি দ্বাদশ অধ্যায় ॥ ১২ 
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[ অর্জুন উবাচ-_ 

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রুজ্ঞমেব চ। 
এতদ্বেখ্তিষিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ ফেঁশব॥ ] 

জ্রীভগবানুবাঁচ-_ 

ইদং শখী9ং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে | 
এতদ্যে। বো তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্িদঃ ॥১ 

অন্বঃঃ ।-_অজ্জুনঃ উবাচ-হে কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং 

১ এব, ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞঞ এব, জ্ঞানং জ্ঞয়ঞ্চ এব-_-এতৎ বেদিতুং 

( জ্ঞাতুম্) ইচ্ছামি। [ শ্লোকো ইয়ং বছুঘেব পুম্ত.কষু নান্তি। নচ 
কৈরপি টীবাকৃপ্তিঃ ক্সোকোহদং ব্যাখ্যা] ॥ 

অনু __-অজ্জুন কহিলেন,_হে কেশব ! আমি প্রকৃতি ও 

পুরুষ, ক্ষেত্র ও শ্গেত্রজ্ছ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয়-_এই গুলির তত্ব 

জানিতে ইচ্ছা করি। 

অন্বয়ূঃ 1 হীভগবান্ উবাঁচ--হে কৌস্তেয়! হদং শরীরং 
ক্েত্রম ইতি অভিবীয়তে, ঘঃ এতৎ বেত্তি ( জানাতি ) তদ্বিদঃ 
( ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিবেকজ্ঞাঃ ) তং ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি গ্রন্থঃ ॥ ১ 

অনু | উ্রীতগবান্ কহিলেন,হে কুস্তীনন্দন | এই 
ভোগায়তন শরীর ক্ষেত্র নামে অভিহিত) ধিনি ইহাঁকে জানেন, 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিদ্গণ তাহাঁকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥ ১ 

থামী ।-ভজানামংমুদ্ধর্ভা সংসারাদিত্যবাদি | ত্রয়ো- 



১৩শঃ অঃ ] অয়োদশোহধটায়ঃ। ৪৭৯ 

দশেচথ তৎসিদ্ধো তত্বজ্ঞানমুদীধ্যতে ॥ “তেযামহং সমুদ্র্ত] 
মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ” ইতি পূর্বং প্রতি- 
জ্ঞাতং; ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্তবতীতি তত্বজ্ঞানে।- 

পদেশার্থং গ্রকৃতিপুরুষবিবেকাঁধ্যায় আঁরভ্যতে ; তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে 

অপর। পর চেতি প্রকৃতিথ়মুক্তং তয়োরবিবেকাজ্জীবভাবমাপরপ্ত 
চিদংশস্তাঁয়ং সংসার, যাঁভ্যাঞ্চ জীবোঁপভোগার্থমীশ্বরস্ত সষ্ট্যাদিষু 
প্রবৃত্বিস্তদেব প্ররুতিদ্বয়ঃ ক্ষেত্রুক্ষেত্রজ্জপদবাচ্যং পরম্পরবিস্তক্তং 

তত্বৃতো৷ নিরুপক্লিষ্যন্ শ্রীভগবাচ্চবাচ--ইদমিতি। ইদং ভোগায়তন 
শ্রীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীর়তে সংসারশ্ত প্ররোহভূমিত্বাৎ, এতদৃযে 

বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেব্রজ্ঞং প্রাহুং কৃষীবলবন্তৎফল, 
ভোক্ ত্বাৎ; তন্ধিদ: ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞঞপ্জোবিবেকজ্ঞঃ ॥ ১ 

টিপ্লনী 1 প্রথম ৪ মধ্যম ষটুকে তত ও তং পদার্থের বিষয় 
বলা হঠয়াছে, ইদানীং সম্যক জ্ঞানপগ্রধান শেষ ষটক আরব হই- 

তেছে। পূর্বে বলিয়াছেন “তেষামহং সমুদ্র্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ” 
(১২শ "ম) অর্থাৎ তাহাদিগকে আঁমি মৃত্যুব্যাধ সংসাঁরসাঁগর 

হইতে উদ্ধার করি, কিন্তু আত্মজ্ঞানরূপ মৃত্যু হইতে অত্যিজ্ঞান 

ব্যতিরেকে উদ্ধার অসম্ভব, অতএব যাদৃশ আত্মজ্ঞানদ্বারা 

মৃত্যুসংসাঁরের নিবৃত্তি হয় এবং যাদৃশ আত্মজ্ঞানদ্বারা সন্ন্যাসিগণ 

পৃর্বেবোক্ত তছেষ্টত্বাদিগুণালগ্কত হন, সেই আত্মতত্জ্ঞান বলা 
আবশ্যক, ঈদৃশ জ্ঞানের পরমাত্মার সহিত জীবাআ্মার অভেদই বিষয় 
অর্থাৎ তাদৃশ জ্ঞানঘ্বারা জীবপরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই হইয়া থাকে, 
যে হেতু তাগাদের ভেদঙ্ঞানরূপ ভ্রমই যাবতীয় অনর্থের মূল ॥ 
এ বিষয়ে আশঙ্কা হইতে পারে ষে, প্রত্তিক্ষেত্রে ভিন্ন সংসারী 

জীবের সহিত্ত অসংসারী এক আত্মার অভেদ কিরূপে সম্ভব 
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(ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চীপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেত্রেষু ভারত । 

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োভর্কীনং যন্তজজ্ঞ।নং মতং মম ॥ ২ 

হয়, ইহার উত্তরে ইহাই বল! উচিত যে, সংসার এবং ভেদ অবিদ্যা- 
কল্পিত বলিয়া আত্মার ধন্ধ নহে, অতএব জীবের সংগারিত্ব ও 

ভিন্নত্ব হইতে পাঁরে না। এতদর্থ দেহ ইন্দ্রিয় ও অস্তঃকরণরূপ 
ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রজ্ঞ ভিন্ন ও প্রতিক্ষেত্রে এক, তিনি নির্বিকার 

জীব, ইহা প্রতিপাঁদণের জন্ত এই অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্জের বিবেচনা 

করিবেন । এতন্মপ্যে সপ্তমাধ্ণায়ে যে ভূম্যাদি ও জীবকে পরাপর- 

রূপা দ্বিবিধ প্রকৃতিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহার বিচাঁরপূর্বক 

তত্বনিরূপণ করিবার অভিলাষে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে 

কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের সহিত এই দেহই ক্ষেত্র নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে । যে ইহাকে অবগত আছে, অর্থাৎ ইহাতে 

“অহং মম” ইত্যাদি অহঙ্কার করে,তাহাঁকে ক্ষেত্র ও প্েত্রজ্ঞবিদ্গণ 

ক্ষেত্রজ্ঞফ বলিয়৷ থাঁকেন। যেমন কৃষক ক্ষেত্রের ফলভে।ক্তা 

সেইরূপ তিনিই দেহেন্দরিয়াদিকূপ ক্ষেত্রের ফলভোক্তা বলিয়া 
ক্ষেত্রজ্ঞজ নামে অভিহিত হইয়! থাকেন ॥ ২ 

অন্বয়ঃ |--হে ভারত! সর্বক্ষেত্রে মাং চাঁপি ক্ষেত্রজ্ঞং 
বিদ্ধি; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ [ বৈলক্ষণ্যেন] যৎ জ্ঞানংং তৎ জ্ঞানং 

মম মতম্ ( অভিপ্রেতম্) ॥ ২ 

অনু ।--হে ভারত! সর্ধবক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলির 
জানিবে; ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞসম্ন্দে ঘে বলক্ষণ্যজ্জান, আমার মতে 
তাহাই প্রকৃত জান ॥ ২ 

স্বামী ।--তদেবং সংসারিণঃ শ্বরূপমুক্তমিদানীং ত্ঠৈব 
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তৎ ক্ষেত্রং বচ্চ যাঁদ্্ক্ চ য্দবিকারি যতশ্চ যু । 

সচ যে যত প্রভাবশ্চ ত সমাসেন মে শণু ॥ ৩ 

পারমার্থিকমসংসারিস্বরূপমাঁহ--ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞ, 

সংপারিণং জীব বস্ততঃ সব্বক্ষেত্রেষন্ুগতং মাঁমেব বিদ্ধি, “তত্ব- 
মসি*ইতি শ্রত্যুপলক্ষিতেন চিদংশেন মন্রপশ্গোক্ঞত্বাৎ। আঁদরার্থ 

_ মেতজ জ্ঞানং স্তোতি-_ ক্ষেতরক্ষেত্রজ্ঞঞ়ো্মদ্বৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব 
মোক্ষহেতু্াৎ জ্ঞান মম মতম্; অন্য ত, বৃথা পাঁপ্ত্যং বন্ধহেতু- 
ত্বাদিত্যর্থঃ। তদুত্তং,-“তৎ বন্ম যন্্ বন্ধায় সা বিছা যা চ মুক্তয়ে। 

মায়াসাঁক়াপরং কর্ম বিগ্যান্ত। শিল্পনৈপ্রণম্ 0৮ ইতি ॥ ২ 

অনু ।-তৎ ক্ষেত্রং যখ চ, বাদ্রক্ চ, যদ্বিকারি (যে: 

ইন্জিয়াদিবিবাবৈঃ যুক্তং ১, যতশ্চ [ ভবতি 7, ষচ্চ ( ধৈঃ প্রকারৈঃ 

হাব+জঙ্গমাদিভেদৈ ভিন্নং) [ভবতি 1; ধু চ (ক্ষেত্রজ্ঞ: ) যঃ 

নত্প্রভাবশ্চ। তত সমাসেন (সংক্ষেপেণ) মে (মত্সকাশাখ) শু ॥ ৩ 

অনু ।সেই 'দ্ষেত্র ্রূপতঃ যাং, যে প্রকার [ ধন্ম- 

বিশিষ্ট] যে যে ইন্ট্রিয়বিকারযুক্ত, যেরূপ প্ররুতি পুক্তষের 
সংযোগবলে উড়ৃত এবং স্কাবর-ঙ্গমাদিভেদে যেরূপ বিভিন্ন 

আর সেই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরপতঃ যাহা, যেরূপ প্রভাঁবসম্পন্ন, তৎসমুদয় 

সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩ 

স্বামী |-- অত্র ঘগ্যপি চতুর্বিংশতিতেদ ভিন প্রকৃতিঃ ক্ষেত্র 
১০০৭ তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব তশ্যাঁমহং- 

ভাঁবেন অবিবেক: স্কুট ইতি ছছিবেকার্থম্ “ইদং শরীরং ক্ষেত্রজ্ঞম্” 

ইত্যুক্তম্ ; তদেব প্রপঞ্চযিষ্যন্ প্র।তজানীতে-_তদিতি। যছুক্তং ময়] 

তৎক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতো জড়-দশ্ঠ।দি ভাবং, যাঁদৃক্ যাদুশধ ইচ্ছাদি- 
২১ 
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খষিভিবহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিখৈঃ পৃথক্। 
্রহ্মসুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তিবিনি শ্চিতৈঃ ॥ ৪ 

ধর্মকং, যদ্ধিকারি যৈরিক্িক়্াদিবিকাঁরৈযুক্তং, যতশ্চ প্ররৃতি- 

পুরুষসংযোগাভ্ভবতি, দিতি যৈঃ প্রকাঁরৈঃ স্থাবরজঙ্গমাদিভেদৈ- 
ভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজ্ঞো য: স্বরূপতঃ ষত্প্রভীবশ্চ অচিস্ত্যেশ্বধ্য- 

যোগেন ঠযঃ প্র ভাঁবৈঃ সম্পন্নস্তৎ সর্ববং সঙ্েক্ষপতো] মত্তঃ শৃখু ॥ ৩ 

অন্বয়ঃ 177 এতৎ ক্ষেতরক্ষেতজয়োঃ শ্বরূপম্ ] খষিতি: 

( বশিষ্ঠাদিভিঃ ) বভধ| গীন্তং (নিজপিতম্ ): বিবিধৈঃ ছল্দোভি: 

| বছধা গীতং 7, বিনিশ্চিতৈঃ ( অসন্দিগ্ধার্থপ্রতিপাদকৈঃ ) হেতুমন্তিঃ 

বন্গশ্ত্রপদৈঃ ( ব্রঙ্গণঃ স্থত্রৈ: পদৈশ্চ ১ পৃথকূ ! বনপা গীতম্ ] ॥ ৪ 

অনু ।- ক্ষেত্র ও ক্ষেজ্ছের স্বরূপ খধিগণ বভ প্রকারে 

নিরূপণ করিয়াছেন; তীছারা গাঁনাবিপ বেদবাক্যদ্বারা এব" 

সন্দেহবিনাশক হেতুবিশিষ্ট ব্রঙ্গস্থত্র ও ব্রহ্ষপদ (উপনিষদ্বাক্য ) 
দ্বার! পৃথক পৃথক্ ভাবে নির্ণয় করিয়।ছেন ॥ ৪ 

স্বামী | কৈ বিশ্তরেণোজন্যায়, সংক্ষেপ ইত্যপেক্ায়া- 
মাহ--খধিভিরিতি। খধিভির্ববশিষ্ঠাদিভির্যোগশাস্ত্েযু ধ্যানধাঁরণীদি- 

বিষয়ত্বেন বৈরাঁজাদিরা.”ণ বুধ! গীতং নিরূপিতম্। বিবিধৈ- 

িবচিত্রৈনি'ত্যিনৈমিত্তিক-কামাকশ্মীদি--বিষয়েশ্ছন্দোভেদৈনণনাপৃজ- 

নীঃদেবতারূপেণ গীত” ব্রন্ষণঃ স্থত্রৈঃ পদৈশ্চ ব্রহ্ধ স্যত্র্যতে 

স্চ্যতে এভিরিতি ব্র্গস্থত্রাণি “যতো ব! ইমানি ভূতানি জায়স্তেশ 
ইত্যাদীনি তটম্থলক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি। তথ] ব্রহ্ম পদ্যতে 

সাক্ষাৎ জ্ঞারতে এভিরিতি পদানি শ্বরূপলক্ষণপরাণি “সত্যং জ্ঞান- 

মনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদীনি তৈশ্চ বনুধা গ্রীতম্। কিঞ্চ। হেতুমন্তিঃ 
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মহা ভূতান্যহঙ্কারে। বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 

ইীন্দ্রয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্ট্রিয়গোচর।8 ॥ ৫ 

ইচ্ছ! দ্বেষঃ সুখং ছুঃখং সঙ্ঘ।তশ্চেতনা ধৃতিঃ | 
এত ক্ষেত্রং সমালেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ 

"নদে সোম্যেদমগ্র আসীৎ্, কথমনতঃ সঙ্জীয়তে” ইতি। “কো 

হোবান্তাৎ কঃ প্রাখ্যাৎ যদেব আকাশ আনন্দে ন স্থাৎ এষ 

হোবানন্দয়তি* ইত্যদিযুজিমন্তিঃ। অন্যাৎ অপানচেষ্টাং কঃ কুয্যাৎ 

প্রাপ্যাৎ্ গ্রাণব্যাঁপারং বা কঃ কুষ্যাদিতি শ্রতিপদয়োররথঃ। খিনি- 

শ্চিতৈরুপক্রমোপসংহারৈরে কবাক্যতয়না অনবন্দিগ্বার্থপ্রতিপাদকৈ- 

রিত্যথঃ | তদেবমেট শব্বিশ্তরেণোক্তং ছুঃসংগ্রহং সংক্ষেপতস্ত ভ্যং 

কথরিষ্যামি তত শৃপ্থিত্যর্থঃ। বদ্ধা “অথাতো!। ব্রক্ধজিজ্ঞাস।” 

ইত্যাদীনি ত্রক্মস্ত্রাণি গৃত্স্তে ; তান্তেব ব্রহ্ম পছ্যতে নিশ্টীর়তে 
এিিতি পদাঁনি হে তুমন্তিঃ "ঈক্ষতেনীশবম্, আনন্দময়োহ- 
ত্যাসাৎ* ইত্যা দিধুক্তি মন্ভিবিবনিন্চতাখৈ: | শেষং সমানম্ ॥ ৪ 

অন্বয়ঃ | মহাভৃতানি (ভূম্যাদীনি পঞ্চ) অহঞ্কারঃ 

( তৎকারণভূতঃ ) বুদ্ধি: ( জ্ঞানাত্বকং মহত্তত্বম ) অব)ক্তং ( যুল- 

প্রকৃতিঃ ) এব, দশ ইন্দরিয়াণি একং (মনঃ) চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ 

( শব্দাদয়ঃ ব্ষয়াঃ ) [ ইতি চতুর্বিংশতিতত্বা।ন ]7 ইচ্ছ।, ছ্েষঃ, 

(স্থুথং, ছুঃখং, সজ্ঘাঁতঃ ( শরীরং ), চেতনা, ধৃতিঃ ( ধৈর্ধ্যম্), এতৎ্ 

সবকারং ক্ষেত্রং সমাসেন ( সংক্ষেপেণ ) উদাহৃতম্ ( উক্তমূ )॥ ৫1৬ 

অন্ন ।-ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাঁভৃত, যে সংলের কাঁরণঘ্থরূপ 

অহঙ্কার, বুদ্ধি, মূল প্রকৃতি, দশ ইন্জিয় ও মন, শবাদি পঞ্চ 

ইন্দ্রিয়বিষয়্ আর হচ্ছ, ছ্েষ, সখ, ছুঃখ, শগীর, 'চেতনা ( জ্ঞান।- 
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ত্িকা মনোবৃত্তি) ও ধৈর্যয--এই কয়েকটি ইন্দিয়াদি বিকার 

সমেত ক্ষেত্র সংক্ষেপে উক্ত হইল। ৫1৬ 

স্বামী অত্র ক্ষেত্রন্বরূপমাহ-__ম্হতূতাঁনীতি দ্বাভ্যাম্। 

মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহ্ষারত্তংকারণভূতঃ, বুদ্ধিজ্ঞাঁনা- 

জ্মকং মহত্তত্বম্, মব্যক্র' মূল প্রকৃতিঃ। ইন্জিয়াণি দশ বাহানি জ্ঞান- 

কর্টেন্িয়াণি, “শ্রাত্রত্বগ ভ্রাণদৃগ জিহবাধাগদীমেুশোজ্বি,পায়ব*শ 

ইতি। একর মনঃ, ইন্দ্রিযগোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্রূপা এব 

শব্বাদয় আকাঁশাণিবিশেষগুণতয়। বাক্ঞাঃ সস্ত ইন্দিয়বিষয়।ঃ পঞ্চ, 

তদেবং চতৃর্চিংশ তিতত্্ান্তযুক্তানি ইচ্ছেতি। উচ্ছাঁদয়ঃ গ্রসিপাঃ 
সংঘাতঃ শরীরং, চেতন! জ্ঞানাত্মিকা মনোপুত্তিঃ, ধুতিঃ পৈর্যাম্, 

এতে চেচ্ছাদয়ো দৃশ্যত্বামায্সধর্পীঃ অপি তু মনোধম্মাঃ; মত 

ক্ষেত্রাস্তঃপাতিন এব, উপলক্ষণঞ্ৈতৎ সক্কল্পাদীনাম। তথ।চ শ্রুতি; 

“কাম: সঙ্কাল্প। বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা ধুতিরধৃতিহণবীভীবিত্যেতৎ 

নর্ববং মন এব” ইতি । অনেন যাদুগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধন্ম। 
দশশিত।: | এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিল্দিয়।দি বকারসহিতং সংস্ষেপেশ 

তুভ), ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপমংহারঃ ॥ ৫1৬ 

টিপ্পনী ।-___সম্প্রতি শ্সেকঘরে ক্ষেত্রের শ্বরূপ নিরূপণ করি- 
তেছেন।--ভূম]াঁদি পঞ্চ মহাঁভৃত, তৎ্কারণ অহষ্কার, অহঙ্কারকারণ 

অধ্যবপাঁয়ঞক্ষণ মহত্তত্ব, তাহার কারণ সত্ব-রঞঈ:-তমোগুণাত্মক 

প্রধান এই আটটা প্রকৃতি। ইহা সাঁঞ্যমতে কথিত হইল । বেদাস্ত 

মতে অব্যক্তপদে আন ্চনীন মাগাঁখ্য ঈশ্বরের শক্তি, বুদ্ধি অর্থ 

সট্টিক।লে সদ্বিষয়ক দর্শন, অহঞ্ধীর--দর্শনানস্তর “আমি বহু হইব” 

ইত্যাধার সক্কল্প ও তেদণস্তর আকাশাদিক্রমে পঞ্চভূতের উৎপত্তি 
বৈদান্তিকেবা সাঙ্খামত সদ্ধ অবাক্ত, মংৎ, অহঙ্কার প্রভৃতি স্বীকার 
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অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস! ক্ষান্তিরাজবমৃ। 
আচার্য্যোপাঁনং শৌচং হ্র্য্যমাআবিনিগ্রহঃ ॥ 4 

করেন না; কারণ তাহারা বলেন, সঙ্যমতপিদ্ধ এ সকল পদার্থ 

অবৈদিক। শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা, দ্বাশ এই পঞ্চ বুদ্ধীন্জিয়; বাক্, 
পাঁণি, পাঁদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কশ্মেন্রিয় এবং সঙ্ল্পবিকল্পা- 

সবক এক মন; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রল, গন্ধ এই পঞ্চ ইন্জ্রিয়ের বিষয়; 

ইহার! জ্ঞানেন্ত্রিয়ের জ্ঞাপ্য বিধায় এবং কর্খেন্দ্িয়ের কাধ্য বিধায় 

বিষয়। এই সকলকে সাঙ্যবিদ্গণ চতুর্বিংশতি তত্ব নামে অভিহিত 

করিয়াছেন। স্থখ এবং তৎসাধনে “ইহা আমার হৌকৃ” ঈদৃশ 

স্পৃহরূপ চিত্তবৃত্তি--ইচ্ছা, ইহাঁকেই কাম, রাগ ইত্যাদি শব্দদ্ধার। 
অঙহিত করা হয়। দ্বেষ অর্থ ক্রোধ- ঈর্বা,সুথ, দুঃখ, সজ্ঘাত 

"পঞ্চ মহাঁভৃতের পরিণাম সেব্দ্িয় শগীর, চেতনা-জ্ঞাঁন, ধৃতি-_ 

অবসন্নদেহাঁদির আশ্রগের হেতু প্রযত্ব ; এই কটা যাবতীয় অন্তঃ- 

করণধন্থের উপলক্ষণ; এই পরিদৃশ্ঠমান মহাভূতাদি ধৃত্যন্ত যাবতীয় 
পদ্দার্থ জড় এবং সাক্ষিত্বরূপ ক্ষেত্রজ্ৰদ্বারা গ্রকাঁশ্ত বলিগা*ক্ষেত্র 

নামে কথিত হয়। নাস্তিকরা শরীর ও ইন্দ্রিমসংঘাতকেই 

চেতন ক্ষেব্রজ্ঞ বলিয়া থাঁকেন, বৌদ্ধেরা চেতনাকেই ক্ষণিক আত্ম। 

বলিয়া নিরপণ করিয়াছেন, নৈয়ারিকেরা ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতিকে 

আত্মার ধর্ম বলয়! স্বীকার করিয়াছেন; অতএব ইন্থারা সকলেই 

ক্ষেত্র ইহ! কিরূপে সঙ্গত হয়? ইহাঁর উত্তরত্বরূপ বলিতেছেন যে, 

ইহারা সকলেই সবিকার অর্থ]ৎ জন্মবিনাঁশশীল, অতএব ইহারা 

বিকার সাক্ষী হইতে পাঁরে না। যেহেতু নিভেকে নিজ দেখ! 
কখনই সম্ভব হয় না। অভ্এব সর্ধবিকারসাক্গী নির্বিকার 
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ইন্দ্য়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। 

জন্মস্থত্যুজরাব্যাধিছুঃখদোধানুদর্শনষ্ ॥ ৮ 

অসক্ভিরনভি্বঙ্গঃ পুজধারগৃহাদিযু। 

নিত্যঞ্চ মমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টৌপপন্তিবু ॥ ৯ 

মাঁয় চানন্যযে।গেন ভক্তিপব্যভিচারিণী | 

বিবিজ্তদেশসেবিত্বমরতিজ্জনসংসদি ॥ ১৭ 

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্জ্ঞানার্থদর্শনম্ | 

এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোইন্যথা ॥১১ 

বলিয়া স্থির করিতে হইবে; এই হেতু বৌদ্ধাদির মত এথানে 

গ্রহণীয় নহে ॥ ৫1৬ 

অন্থয়? ।--অমানিস্ং ( ম্বগুণঞ্জাঘারাহিত্যম) অদতিত্বং 

( দস্তরাহিত্যম্ ) অহিংসা ( পরপীড়া বজ্জনং ) ক্ষাস্তিঃ ( সহিষ্ণ্তা ) 

আঞ্জবং ( সরলতা ) আচ।ধ্যোপাসনং (গুরুসেবনং ) শোঁচঃ (বাহা।- 

ত্যন্তনশু দ্ধঃ) হ্থৈর্য্যং (সন্মাগনিষ্ঠত1) আত্মবিনিগ্রহঃ ( শরীরসংষমঃ ) 

ইন্দিক্ার্থেষু ( বিষয়েধু ) টবরাগ্যম্* অনহস্কারঃ এব চ, জন্মমতু/- 
জরাব্যাধিছুঃখপোষাঁছদশনম্, অসক্তিঃ (অনাসক্ভিঃ) পুজ্রদারগৃহীপিষু 

অনভিহঙ্গ: ( আত্মাধ্যাসাতিরেকাভাবঃ) নিত্যং সমচিত্তত্বং (চিত্তৈক- 

রূপতা। চ), ময়্ি চ অনন্যযোগেন ( স্ববাত্মদৃষ্ট্য। ) অব্যভিচারিণা 

( একাস্তা ) ভক্ভিঃ, বিবিজ্দেশসেবিত্বং (শুদ্ধে চিত্র-প্রনীদকরে চ 

দেশে অবস্থানং ) জননংপ্দ ( গ্রাকুত-জনসভায়াম্ ) অরতিঃ (রত্য- 

ভাব: ) অধ্যাতজ্ঞাননিত)ত্বম্ (আম্মজ্ঞানে একা স্তনিষ্ঠা) তত্রজ্জানাথ- 
দর্শনং ( মোক্ষস্ত সর্বোতকষ্টতালোচনম্ )--এতঙ জ্ঞানং ( প্রোক্তং) 
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ঘৎ অতঃ অন্তথ| ( অন্মাৎ বিপরীতং ) [ তৎ] অজ্ঞানম্ ॥ ৭---১১ 

অনু |-_আত্মগ্তণের শ্লাঘারাহিত্য, দক্তহীনতা পরপীড়া- 
বর্জন, ক্ষমা, সরলতা, সদ্গুরু-সেব।, অস্তর্বহিংশুচি তা, স্থর্যা আাধু- 

মার্গে নিষ্ঠা) আত্মলং্যম, বিষয়বৈরাগায, নিরহক্কারিতা, জন্ম, মৃতু; 

জরা ও ব্যাধিতে ছুঃখ ও দোষের পুনঃ পুনঃ আলোচনা, অনাসক্তি, 

পুত্র কলত্র ও গৃহাদিতে আত্মীয়বোধের অভাব, ইষ্ট ও অনিষ্ট 

প্রাপ্তিতে স্মচিত্ততা, আমার প্রতি একাস্ত ভক্তি, বিশুদ্ধ ও চিত্ব- 

প্রসাদকর ভূভীগে 'অবস্থান, প্রাকুৃতঙজনসনাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞান- 

পরাধ্ণতা এবং মোক্ষের সর্ধোতকুষ্টতা পরিচিন্তন--এই গুলিই জ্ঞান 

নামে অভিভিত 7 যাহা ইহার বিপরীত, তাহাই অজ্ঞান ॥ ৭--১১ 

স্বীমী ।__ইদানীমমানিত্বাদিপঞ্চভিরুক্তলগ ণাঁৎ ক্ষেত্রাদ্- 
ব্যতিরিক্ততয়। জ্ঞেরং শুদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিশ্তরেণ বর্ণয়িষান্ তত্জ্ঞানসাধ- 
নান্যাত--অমানিত্মিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্ং স্বগুণস্লাঘারাহিতাম্, 

অদস্ভিত্বং দন্তরাহিত্যম্, অঠিতদ1 পরপীড়াবজ্জনং, শীস্তিঃ সহিষ্ণুত্ং 
আঙ্জবম্ অবক্রতা, -আচাব্যেপাসনং সদ গুরুসেবন*, শোচং বাস্বৃ- 
মাভ্যন্তরঞ্চ, তত্র বাহাং মৃজ্জলাদিনা, আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলগানুনম্। 

তথাচ স্মৃতি:,_ শোঁচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্া মীভ্যন্তরং তখ|। 

মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাঁহাং ভাবশুদ্ধিস্তথাস্তরম্ ॥” ইতি । হষ্ঘর্ম)ং সন্মার্গে 

গ্রবৃত্তন্ত তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযম:, এতজ.জ্ঞানমিতি 

প্রোন্তমিতি পঞ্চমেনান্রঃ। কিঞ্ ইন্দ্িয়ার্থেষিতি। জন্ম(দিষু 

দুঃথদে।য়োরম্ুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং ছুঃখরূপস্য দোষন্য।নুদর্শন- 

মিতি ব|। স্পষ্টমন্তৎ। কিঞ্চ অসক্তিরিতি। অশক্তিঃ পুত্রদারাদি. 

পদার্থেষু প্রীতিত্যাগঃঅনভিঘন্্ঃ পুভ্রাদীনাং স্থুথে বা দুঃখে অহমেব 

সুখী দুঃখী চ ইত্যধ্যাসাঁতিরেকা ভাঁবঃ, ইষ্টানিষ্টয়োরুপপন্তিু প্রাপ্িষু 
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নিত্যং সর্বদা! সমচিত্তত্বম ৷ কিঞ্চ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরেইনন্ত- 

ঘোগেন সর্ববাত্মদৃষ্ট্যা অবাভিচারিণী একাস্তা ভক্তি:, বিবিক্তঃ 

গুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাঁদকরত্তং দেশং সেবিতুং শীলং যস্ত তস্য ভাবস্তত্বং, 

প্রান্কতাঁনাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতিঃ রত্যভাবঃ। কিঞ্চ 

অধ্যাত্সেতি। আত্মানম ধকুত্য বর্তমানমপ্যাত্মজ্ঞানং তশ্মিম্নিত্যত্বং 

নত্যভাবঃ তত্তং পদার্থশুদ্ধি নিষ্টত্বমিত্যর্থঃ তত্তবজ্ঞানন্যার্থ, প্রয়োজনং 

মোক্ষস্তস্য দর্শনং মোক্ষম্য পর্ধবোত্কষ্টত্বালোচনমিত্যর্থ, এতদম।নিত্ব- 

মদস্ভিত্বমিত্যাদিবিংশতিসংখ্যকং যছুক্তমেতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তং 

বশিষ্টাদিভিজ্ঞনসাধনত্বাৎ ; অভোহন্তথা অম্মাদিপরীতং মাঁনিত্বাদি 

বত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞনবিরোধিত্বাৎ ; অতঃ সর্বথা ত্যাজ্য- 

মিত্যর্থঃ ॥ ৭--১১ 

টিপ্পনী | ক্ষেত্র নিরূপণ করিয়। ইদানীং তৎসাক্ষী ক্ষেত্র- 
জ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে পুথকরূপে নিরূপিত করিতেছেন । তন্মধ্যে ক্ষেত্র 

জ্ঞানের উপযোগী বিধায় অমানিত্ব প্রভৃতি সাধনসমূহ নির্ণয় করিতে- 

ছেন।--বর্তমান অথবা অবর্তম!ন গুরণদ্বার। আত্মস্সীঘ।-- মানিত্ব, 

সম্মাণ লাভ এবং খ্যাতির জন্ নিজের ধার্িকতা প্রভৃতি গ্রকা- 

শের নাম দন্তিত্ব, গ্রাণিগণের পীড়া উত্পাদন হিংসা, এই সকল 

বঙ্জনের নাঁম অমাঁনিত্ব অদস্তিত্ব অহিংলা। চিত্ত বিকারের কারণ 

গরের অপরাধ উপস্থিত হইলেও নির্বিকার চিত্তে তাহা স্হা 

করার নাম ক্ষান্ত, আঁঙ্জব অকোৌটিল্য-_স্রলতা, আচার্য প্ 

মোব্ের উপদেষ্টা, মনুক্ত উপনয়নদানানস্তর যিনি" অধ্যয়ন করান 

তিনি নহেন। উহার শুশষা-গুরূপাপন। শোৌচ দ্বিবিধ-বাহা 

ও আভ্যন্তর, বাহাশৌচ মৃত্তিকা বা জলাদিঘ্বারা শরীরমলাদির 

অপসারণ, আভ্যস্তর শৌচ--বিষয়দোঁষদর্শনরূপ প্রতিপক্ষ-ভাঁবনা- 
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জ্ঞেয়ং যতৎ প্রবক্ষ্যামি বজজ্ঞাত্বাম্থ তমশ্মতে | 
অনাপ্িমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাপছুচ্যতে ॥ ১২ 

দ্বারা মনোমলাঁদির অপনয়ন, মোক্ষপাঁধনসমযে অনেক বাধ! 

বিদ্ব উপস্থিতি হইলেও প্রারব-কাধ্য পরিত্যাগ না করিয়া 
তুন্িষয়ে পুনঃ পুনঃ অধিক যত্ব করার নাম ঠ্ধ্য, আত্মবিনিগ্রহ- 

দেহেক্দ্রিয়-সজ্ঘাতের সভাবসিদ্ধ মোক্ষ-প্রতিকুলে প্রবৃত্তি নিরাঁ 

করিয়া মোক্ষসাধনেই নিবিষ্ট করা, ইন্জিয়ার্থ--শবাদি বিষয়ে 

স্পৃহাভাবস্বপ্নপ চিত্তবৃত্তি বৈরাগ্য, আত্মস্লাঘ/র অভাবসত্বেও “মামি 

সর্বোৎকৃষ্ট” এইরূপ গর্ববাখ্য মনোবৃত্তিবিশেষ অহঙ্কার, ত্পরি- 

ত্যাগ অনহঙ্কার, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং ছুঃখে দোঁষবত্তার 

পুনঃ পুনঃ আলো'চন, ইহারা বিষয়দৌষদর্শনের হেতু বলিয়া 

আত্মজ্ঞানের উপকারী । সন্তি--আঁসক্তি_“আঁমার এই বস্ত” 

এইন্দপ প্রীতি, অভিঘঙ্গ--“এই পুত্রাদি আমিই” এইরূপ অনন্তত্ব 
ভাবনাদ্বার অতিশর প্রীতি অর্থাৎ অপরের সথথ অথব! ছুঃখে 

আমিই স্থখী ছুঃখী এইরূপ মনে করা, ইহাদের অভাব অসক্তি 

অনভিঘজ ) পুক্র, ₹লঙ এবং ভূত্যাদিতে এই আসক্তি ও অনভি- 

ঘঙ্গ পরিত্যাগ করিবে । ইষ্ট এবং অনিষ্ট বিষয়ে সমচিত্তত। 

হর্ষবিষাদাভাব, ভগবান্ ভিন্ন অন্ত গতি নাই ৬এইন্প অনন্ত 
যোগছ্ধার। সব্দোত্ক্ট জ্ঞান করিয়। আমাতে প্রীতিরূ্প অব্যঙি- 

চাঁরিণী ভর্তি, বিবিক্ত অর্থাৎ শুদ্ধ গঙ্গাতীরাদদিতে অবস্থান-_ 

বিবিজ্দদেশসেবিত্ব, বিষয়ভোগলম্পট আত্মজ্ঞানবিমুখ জন- 

সমাজে অরতি, আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিষ্ঠ।, তত্বজ্ঞানে প্রয়োজন 

মোঁক্ষের আলোচনা এই অমানিত্ব প্রভৃতি তত্তঞ্জানার্থদর্শন পযাস্ত 
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সর্ববতঃ পাঁণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ | 

সর্ববতঃ শর্মতমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ 
বিংশতি সংখ্যক জ্ঞান বলিয়। কথিত; ইহাঁর বিপরীত মানিত্ব, 

প্রভৃতি অজ্ঞান ॥ ৭--১১ 

অন্বয়ট |-যৎ জ্ঞে্ং তত প্রবক্ষ্যামি, যৎ জ্ঞাত্ব। অমৃতং 

( মোক্ষম) অশ্ঈ,তে (প্রাপ্মোতি); তৎ অনাঁদিমত, পরং (নিরতিশয়ং) 

বর্ষ; [তৎ] ন সৎ (বিধিমুখেন প্রমীণস্ত বিষয়ঃ ন ভবতি ) 

ন অসৎ ( নিষেধমুখেন প্রমাণস্ত বিষয়ঃ ন) উচ্যতে ॥ ১২ 

অনু ।_যাহা জের তাহা বলিতেছি, যাহ। জানিলে মোঙ্গ 

গ্রাপ্ত হয়, তাহা অনাদি 'ও নির্ধিশেষ ব্রহ্ম, তাহা সৎও নহে অসৎও 

নহে অথাৎ বিধিমুখে বা নিষেধমুখে প্রমাণের অতীত ॥ ১২ 

স্বামী | এভিঃ সাধনৈর্জজ্ঞেরং  তদাহ-_জ্ঞেয়মিতি 
ধড়ভিঃ। যজজ্ঞেরং তত প্রবক্ষ্যামি শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলঃ 

দর্শয়তি- য্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা তম তং মোন্'ং প্রাপ্পোতি | কিং তত 

অনাদিমৎ আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিন পরং নিরতিশক্ং ত্রহ্ম অনা- 

নীতে)তাঁবতৈব বহ্ত্রীহিণা অনাদিমত্্রে সিদ্ধেইপি পুনম্মতুপ, 
প্রত্যয়স্ছান্দসঃ। যদ্ধা অনাদীতি মৎপরঞ্চেতি পদদ্বং মম বিষ্তোঃ 

পরং নির্বিশেষরূপং ব্রদ্গেত্যর্থঃ | ভদেবাহ_-ন সদিত্যাদি ) বিধিমুখেন 
গ্রমাণস্ত বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে, নিষেধবিষয়স্ত সচ্ছঝেনোচাতে হদন্ত 

তছুভয়বিলক্ষণমবিবন্নস্থা দিত্যথঃ ॥ ১২ 

অন্থয়? 1 তৎ জ্ঞরং বস্ত ] সব্বতঃ ( সর্ধবন্ধ ) পাণিপাদদং 

( হত্তপদ্দবিশিষ্টং ) সর্ববতঃ ( সর্বত্র ) অক্ষিশিরোমুখং ( নেত্রমস্তকমুখ- 

বাশষ্টং) সর্বতঃ ( সর্বত্র ) শ্রতিমৎ (শ্রবণেন্দিয়েযুজং) [ স্চ] 
সর্বম আবৃত্য (খ্যাপ্য ) তিষ্টতি | ১৩ 
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সর্ব্বেন্দ্রিযগ্জণাভাসং সর্ব্বেক্ট্রিয়বিবজ্জতিমৃ। 
অসক্তং সর্বভূচ্ৈব নিগুণং গুণভোক্ত, চ ॥ ১৪ 

অনু |-সেই জ্ঞেয় বস্তটী সর্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট, সর্বত্র 
নেত্র, মন্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্বত্র শ্রবণেন্দ্িয়বিশিষ্ট হইয়। নিখিল 
বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩ 

স্বামী |--নন্বেবং ত্র্ধণঃ সদস দ্বিলক্ষণেত্ব নতি “সর্বং খন্থিদ 

্রহ্ধ ব্রদ্মেবেদং ব্ধম্” ইত্যাদি শ্রতিধিরুধ্যেতেত্যাশঙ্কা “পরাস্ত 

শক্তিবিবিধৈব শ্র়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়! ৮” ইত্যাদিশ্তিগ্রসি- 

বয়া অচিস্ত্যশক্ত! সর্ববাত্মত্বম তশ্ত দশ্শয়ন্নাহ--সব্বত ইতি পঞ্চভিঃ। 

সর্ধবতঃ পর্ববন্র পাণয়ং পাদাশ্চ যস্ত তত, সর্দতোহক্গীণি শিরংসি 

মুখানি ৮ যস্ত তত, সব্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেক্দ্রিয়ৈযুক্তং সং লোঁকে 

নর্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি সর্বপ্রাণি প্রবৃত্তিভি, পাণাদিভিঃ 

প্পাদিভিঃ সর্ধবব্যবহারাস্পদখ্খেন তিষ্টতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ 

অন্য: 11 তৎ জেয়ং বস্তু] সব্বেন্দ্িয়গুণা ভাসং ( সর্ববেষা- 

'মন্দ্রিয়াণাং গুণেষু বৃত্তিযু তত্তদাকারেণ ভাসতে ইত্যথ; )[ অথ চ] 

সর্ধন্দ্িয়ধিবজ্জিতম্7 অসক্তঃ ( সঙ্গশৃন্তং) [ তথাপি ] সর্ববভৃৎ 

( সর্ধশ্াধারভূতং ); নিগুণং (সঙ্জাদিগুণরহিতম্) [ অথচ ] গুণ- 

ভোক্ত চ (গুণাঁনাং পালকম্ ) ॥ ১৪ 

অনু ।- [সেই জের বস্তটা ] সমূদয় ইপ্দরিয়গণের বৃত্তিতে 

বিষয়াকাঁরে ভাদমান অথচ সমুদয় ইন্দ্িঘবিহীন ; সঙ্গশূন্য অথচ সর্ধব- 

বস্তর আধাঁরভূত$ নিগুণ অথচ গুণসমূহের পালক ॥ ১৪ 

স্বামী 1+-কিঞ্চ সর্বোন্দ্রিয়েতি । সর্ব্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দরি- 

যাণাং গুণেষু গরপাদ্যাকারাহ পুন্তিষু তত্তধাকারেণ ভাঁসতে ইতি 
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 বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 

সুন্মবত্বা তদবজ্ঞেয়ং দূরস্থং চীন্তিকে চ তৎ ॥ ১৫ 
তথা, সর্কেন্দ্িয়াণি গুণাংশ্চ তত্তদ্বিষয়ান আভাসয়তীতি বা। 

সর্বৈরিক্্রিয়ৈবিবজ্জিতম্। তথা চ শ্রুতিঃ_-"অপাঁণিপাদে! জবনো 
গ্রহীতা পশ্ঠত্যচক্ষুঃ স শণোত্যকর্ণ£” ইত্যাদি। অসক্তং সঙ্গশূন্তং 

তথাপি সর্বং বিভভ্তীতি সব্ধভৃৎ সর্বশ্যাধারভৃতং তদেব নিগুশং 
সতবাদিগুণরহিতং গুণভোক চা গুণানাত সত্ভাদীনাং ভে, 
পালকম্ ॥ ১৪ 

অন্ব়ঃ .__[ তত চজ্ঞয়* বস্ত ] ভূতান।ং বহিঃ অন্তশ্চ [স্থিতম] 

অচরং (স্থাবরং ) চর; ( জঙ্গণম্) এব ট; স্ুক্মত্বাৎ আবজ্ঞয়ম্; 

[ অতএব ] | অবিদ্ধাং ] দবস্থং [ বিডষাং পুনঃ ] অন্তিকে 

( সমীপে )[ বন্তমানম্ ]॥ ১৫ 

অনু ।-- সেই জ্ঞেয় বগ্ত | গণের মধ্যে ও বাহিরে 

মবস্থিত; স্থাবরও তিনি আবার জঙগমও তিনি) তিনি [ রূপাদি- 

বিহীন বলিয়া ] সুক্্,। এজন্বা অঠিজেয় , [জ্ঞানিগণের] অতি 

সপন; [ অঙ্জদিগের ] দরবনী ॥ ১৫ 

স্বামী | বিন্ত বহিরিতি। ৃতানাং চরাচরাণাং ম্বকাষ্যাণীং 

বহিশ্চান্তশ্চ তদেব সুব্ণামব কটককুগুল।দানাঁং জল তরঙ্গীণামন্ত- 

ধ্বহিজ্ঞলমিব অচরং স্থাঁবরং চর জঙ্গমং যদ্ ভূতজাতিং তেব কাঁর- 

শাত্মকত্বাৎ কাধ্যস্ত। এবমপি সুক্মত্ব/ৎ পাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেরম 
ইদং তদিতি স্পর্টজ্ঞানাহং ন ভবতি। অশুএব অবিদছুষাং যোঁজন- 

লক্গান্তরিতমিব দরস্থঞ্চ সবিকারাক্জাঃ প্রকুতেঃ পরত্বাৎ্। বিছুষাং 

পুনঃ প্রত্যগাত্ত্বাদস্তিকে চ তথ্জ নিত্যং সন্গিহিতম্। তথাচ মন্ত্রঃ-_ 

“তদেজ্তি তক্মৈজতি তদ্দ,রে তথ্বস্তিকে | তদন্তরস্ত সর্ববস্ত তদু 
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অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্িতম্ । 
ভূতভর্ত চ তজজ্ঞেয়ং গ্রপি্ণ প্রভবিষ্ণ চ ॥ ১৬ 

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 

জ্ঞাঁনং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ববস্য বিচিতম্ ॥১৭ 

সর্ধ্)স্ত বাহাত;* ইতি এজতি চলতি টনজতি ন চলতি তৎ উ 

অস্তিকে ইতি চ্ছেদঃ ॥ ১৫ 

অন্বয়ঃ 171 তং জ্ঞেয়ং ] ভূতেষু চ অবিভক্তং ( করুণাত্মুন। 

অভিম্নম্)[ অপি ] বিশক্তমিব ( কাঁধ্যাত্মনা ভিন্নমিব ) চ স্থিতম্ 

| কিঞ্চ ] ভূতভত্্ (স্থিতিকাল ভূতানাং পৌঁষকং ) গ্রসিষুণ (প্রলয়- 
কালে গ্রনশীলং ) প্রভবিষণ ( হুষ্টিকাঁলে প্রভবনশীলম্ ) ॥ ১৬ 

অনু ।--সেই জ্ঞের বন্ম ভূতসমূহে [ কারণাত্মরূপে ] অভিন্ন 
5ইয়াও [ কাঁষ্যাতুরূপে | ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। অনুমিত হন, তিনি 

| পাঁপনকালে ] ভূতগণের পালনকর্তা, | প্রলয়ে] সর্বগ্রাসী এবং 

| কষ্টিকালে ] উৎপত্তিশীল ॥ ১৬ 

স্বামী ।--বিঞ্চ অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরঞঙ্গমাত্ম- 
কেম্বিভক্তং কাঁরণ।ত্মনাহভিন্নং কাধ্যাজুনা বিভক্তং ভিন্নমিব স্থিত: 
চ১সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাঁদি সমুদ্রাদন্তন্ন ভবতি তৎখ্বরূপমেবৌক্তং জ্েয়ং 

ভূতাঁনাং ভর্তুচ পোষকং স্থিতিকাঁলে, প্রলয়কালে চ গ্রসিঞ্ণু গ্রসন- 

শীলং, স্ষ্টিকাঁলে চ প্রভবিষণণ নানাকীধ্যাজুন! প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬ 

অন্থয়ঃ ।__তৎ (জ্ঞেয়ং বন্ধ) জ্যোতিষামপি (আর্ধ/াদা নামপি) 

জ্যোতিঃ ( প্রকীশকম্) [ অতঃ 1 তমসঃ ( অজ্ঞানীৎ) পরং (তেন 

অসংস্পুষ্টম্ ) উচ্যতে ; [ তদেব 1 জ্ঞানং [ তদেব 1 জেয়ং, | তেব | 
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জ্ঞানগম্যং ( জ্ঞানসাধনেন প্রাপ্য, ) [ সং] সর্ধবস্ত ( গ্রাণিজাতশ্ত) 

হৃদি বিষ্িতং.( বিশেষেণ স্থিতম্)॥ ১৭ 
অনু :-_ সেই জে বস্তটি লুষ্যাদি জ্যোতি্চগণের জ্যোতি:- 

স্বরূপ; [সুতরাং] অজ্ঞানান্ধকারের অতীত; তিনিই জ্ঞান, 

তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞানপ্রাপ্য ; | এইরপে ] তিনি সর্বভূতের 

হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৭ 

স্বামী ।-কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং শুধ্যা্দীনা- 
মপি তৎ জ্যোতিঃ প্রকাশকং “বেন কৃর্ষ্যত্তপতি তেজসে্ধঃ 2৭ 

তক সুয্যে। ভাঁতি ন চন্দ্রতাঁরকং নেম] বিদ্যুতে ভান্তি ধুতোহ্য়মগ্রি- 

ত.মব ভান্তমঙ্গভাতি সর্বং তপ ভাসা সর্বমিং বিভাতি* ইত্যাদি- 

শ্রুতে: | অত এব তমসোহজ্ঞানাৎ পওং তেনা সংস্পুষ্টমু্তে,“আ তা 

বর্ণ, ৬মসঃ পরস্ত।ৎ* ইত্যাদিশ্রতে: | জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিৃত্তাবর্তি- 

ব্যাপ্ত, তদেব ব্বূপাগ্য।কারেণ জ্ঞেয়ঞ্চ জ্ঞানগম্যধ তদের অমানি খাদি 

লক্ষণেন পূর্ববোক্তজ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যথঃ, জ্ঞানগম্যং বিশিনষি 

সব্বন্ত প্রাণিমাত্রন্ত হৃদি বিষ্ঠিতং বিশেষেণা প্রচ্যতত্বর-পণ নিয়ন্তু ওয়া 

স্থিতম্। 'ধষ্ঠিতমিতি পাঠে অধিষ্টায় স্থিতমিত্যথঃ ॥ ১৭ 

টিপ্পনী ।--পৃর্তে বলিয়াছেন ধে, তিনি সর্ধত্র বিমান এবং 

অজ্ঞ; এখন আশঙ্ক! হইতে পারে যে, সর্বব্যাপী অজ্ঞের় বস্তু 
জড়ও হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরন্থরপ স্বয়ংজ্যোতিঃ হইয়াও 

তিনি রূপাদিহীনতাবশতঃ ইন্দ্িয়ের অগোঁচর হইতে পাঁরেন, ইহাই 

প্রতিপন্ন করিতেছেন ।- তেই জ্ঞেয় ব্রহ্ম বাহা স্্যযাদ এবং আক্তর 

বুদ্ধি প্রভৃতি ক্যোতিঃপদার্থেরও জ্যোতি: প্রকাশক ; স্বয়ং গঁড়৮। 

হইপেও তাহার জড়পদাথের সহিত সব্বন্ধ থাকিতে পারে এইজ 
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ইতি ক্ষেত্রং তথ! জ্ঞানং জ্বেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ। 

মন্তক্ত এতদিজ্ঞায় মদ্ডাবায়োপপদ্ভতে ॥. ১৮ 

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব.বিদ্ধযনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি। প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯ 

বলিতেছেন যে, তিনি অবিগ্যা ও তৎকন্মদ্বার। অসংস্পৃষ্ট, জড়বগের 

অতীত ; অতএব তিনি জ্ঞান এবং তিনি জ্ঞেয়। তিনিই অমানিস্ব 

ভভূতি জ্ঞানগম্য। যদি তিনি জ্ঞানগম্য, তবে কি দেশাস্তরব্যবহিত ? 

ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে,_তিনি দেশাস্তরব্যবহিত নহেন, 
কিন্ত সকলেরই হৃদয়ে বিষ্টিত--বিশেষরূপে স্থিত, তিনি সর্বত্রই 

বর্তমান, তথাপি জীখরূপে এব অন্তর্ধযামিরূপে ননুস্তগণের বুদ্ধিতেই 

বিশেষরূপে বর্তমান ॥ ১৭ 

আন্বয়ূঃ |ইতি ক্ষেত্রং খা জ্ঞানং জেঞয়ঞ্চ সমালতঃ 
( সংক্ষেপেণ ) উক্ত; নগ্তক্তঃ এতৎ বিজ্ঞ মন্তাবাস (ক্রহ্দত্বায় ) 

উপপদ্যতে ( যে।গ্যো ভবতি )॥ ১৮ 

অনু ]-এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেন্র সুক্ষেপে 
কহিলাম; আমার শক্ত হহ! অবগত হহক! আমার ভাবপ্রাপ্তির 

যোগ্যতা লাভ করেন ॥ ১৮ ্ 

স্বামী ।--উক্তং ক্ষেত্রাধিকমীধক।রিফলপহিতমুপসংহরতি 

-ইতীতি। হত্যেবং ক্ষেত্র, মহাঁভৃতাদি ধৃত্যন্তং তথ! জ্ঞানঞ: 
অমানিখাদি তত্বজ্ঞান।খদশনাস্তং জেয়ঞ্চ অন।দি মত পরং ত্র্গেত্যা দি 

বিষ্টিতমিত্যন্তং বশিষ্টাদিতি বিস্তরেণোক্তং, সব্বমপি ময়া সংক্ষেপে- 

গোক্তং, এতচ্চ পূর্ববাধ্যায়োস্লক্ষণে। মন্তক্তে। বিজ্ঞায় ম্দ্তাবায় 

্রগ্ধত্বয়োপপদ্জতে যোগে ভবতি ॥ ১৮ 



১৯৬ শ্রীমন্তগবদ্গীতা । [ ১৩শঃ অঃ 

কাধ্যকারণকতৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে | 
পুরুষ; স্থথহুঃখা নাং ভোক্ত-ত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২০ 

অন্বয়ঃ ।--প্ররৃতিং পুরুষঞ্চ উতো এব অনাদী ( আঁদি- 

হীনো ) বিদ্ধি (জাঁনীহি ); বিকারাঁন্ ( দেহেন্দিয়াদীন্ গুধান্ 
( গুণপরিণামান) চ এব প্ররুতিসম্তবান্ (প্ররুতিসভূতান্) 
বিদ্ধি ॥ ১৯ 

অনু |-- প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি বলিয়া জানিবে । 

দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার এবং সুখছুঃখাদি গুণপরিণাম এ সকল প্ররতি- 

পগ্তুত মনে করিবে ॥ ১৯ 

স্বামী |-তদেবং তত শেত্রং যচ্চ যাঁদুক চেত্যেতাবৎ 

প্রপঞ্চিতম্ ইদাঁনীন্ত যদ্ধিকারি যতশচ বৎ সচ যে যতপ্রভাবশ্চেতো- 
তৎ পূর্ববপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন গ্রপঞ্চ- 
রতি-*প্রকৃতিমিতি পঞ্চতিঃ। তত্র অয়োরপি প্রকতিপুরষয়োরাদিমত্ে 

ওয়োরপি প্রকুত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্যাদতশ্ডাবুভাবনাদী 

বিদ্ধি অনাদেরীশ্বর্ শক্তিত্ব।ৎ প্রকৃতেরনাদিত্বং পুরুষে হপি তদংশ- 

ত্বাদনাদিরেব। অত্র চ পরমেশ্বরস্ত তচ্ছন্তীনাঞ্চ অন।দিত্বং নিতযত্ব 
চ শ্রীমচ্ছক্করভগবদভাষ্যকুপস্তিরিতিপ্রবন্ধেণোঁপ"দিতমিতি গ্রস্- 

বাহুল্যা্নাস্মাভিঃ প্রপধ্যতে । বিকারাংশ্চ দেহেল্জিয়াদীন্ গুণাংশ্চ 
গুণপরিণমান্ স্ুখছুঃখমোহাদীন্ প্রকতেঃ সম্ভৃতান্ বিদ্ধি ॥ ১৪ 

অন্থয়ঃ |-_কাঁধ্যকারণক্তৃত্থে (কাধ্যং শরীরং কাঁরখানি 

হথদুঃখাদিসাধনানি ইন্দ্রিয়ণি তেষাঁং কতৃত্বে তদাকারপরিণামে ) 

প্রক্ৃতিঃ হেতুঃ উচ্যতে ; পুরুষঃ ( জীবঃ) স্ুখছুঃখানাঁং ভোকৃত্তে 
৫২তুং উঠ্যতে ॥ ২০ 



১৩শঃ অঃ] অয়োদশোষ্ধ্যায়ং । ৪৯ ৭ 

অনু |-কার্ধা অর্থাৎ শরীর এবং কারণ ব্রর্থাং স্থথছুঃখাঁ দি 
সাধন ইন্দ্রিয়, ইহাদের তদাকাঁর পরিণাম সম্বন্ধে প্ররৃতিই কারণ 
এবং স্বখদুংখ প্রভৃতির ভোগসম্বন্ধে পুরুষ অর্থাৎ জীবই হেতু 
বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২০ 

স্বামী ।--বিকারাণাং প্রকৃতিসস্তবত্বং দর্শয়ন পুরুষন্ত 
সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি_কাঁধ্যেতি । কাঁধ্যং শরীরং কারাণানি স্ুখ- 

দুঃখপাঁধনানীন্দিয়াশি তেষাঁং কর্তত্বে তদাকাঁরপরিণাঁমে প্ররুতি- 

স্রেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষে! জীবন্ত ততরুতসুথদুঃখানাং 

ভোতৃত্বে হেতুরুচ্যতে | অয়ং ভাবঃ-যগ্যপ/চেতনাধাঃ গ্রকৃতেঃ 

স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথ। পুরুষস্া প্যবিকারিণে। ভোকত্বং ন 

লম্তবতি, তথাপি কর্তৃত্ব নাম ক্রিগানির্ববর্তকত্বং) হচ্চ চেতনস্তাঁপি 

চেতনাদৃষ্টবশাৎ ঠৈতন্তাধিষ্টিতত্বাৎ সম্ভবতি, যছা৷ বহ্ধেরদ্ধীজ্জলনং 

বাঁয়োন্তিমর্যগ গমনং বৎসাদুষ্টবশাৎ স্তন্যপয়সঃ ক্ষরণমিত্যাদি, অতঃ 

পুরুষসনিধা 1 প্রপুতেঃ কতৃত্বমুচ্যতে, ভোকৃত্বঞ্চ স্থখদুঃখসংবেদনং, 

তচ্চ চেতনধন্দ এবেতি প্রকৃতিসন্গিধানাঁৎ পুরুষস্ত ভোকৃত্মুচ্যতে 

£তি ॥ ২০ 

টিপ্লনী ।- এই পধ্যন্ত গ্রন্থদ্বারা “তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাঁদুক চ 
(১৩শ ৪র্থ) ইত্যাদি ক্লোকে উপক্রান্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হইল। 

ইদানীং “যদ্িকারি যতশ্চ যত সচ যে! যত্প্রভাবশ্৮* এই অংশের 

ব্যাখ্যা অবশিষ্ট। তন্মদ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের সংসাঁর-ঠেতৃত্বকথন- 

দ্বার] “্যদ্বকারি যতশ্চ যৎ” এই খণ্ডের ব্যাখ্য। বর্তমান ও পরবর্তা 
শ্লোকে কর। হইতেছে এবং"স চ যো! যৎপ্র ভাঁবশ্চ*এই খণ্ডের ব্যাখ্যা 
"পুরুষ: প্রকৃতিস্ত হি”(১৩শ ২২শ) ইত্যাদি শ্লোকছ্বয়ে কর! হইবে। 

সপ্তম অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবলক্ষণ পরা এবং অপর নামধেয় 



৪৯৮ শ্লীষত্তগবদ্গীতা ৷ [ ১৩শ: অ: 

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো৷ হি ভূউ.জ্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদৃযোনিজন্মস্থ ॥ ২১ 

ঈশ্বরের দুইটি প্ররুতির কথা বলিয়া, বলিয়াছেন যে-- ইহারাঁই 

ভূতগণের কারণ ; এতন্মধ্যে অপর৷ প্রকৃতি ক্ষেত্রত্বরূপ, পরা! প্রক্কৃতি 

ভরীবন্বরূপ; ষাঁহাঁকে অপর প্রকৃতি বলিয়া পূর্বেব বলা হইয়াছে, 
তাহাই মায়াখ্য ত্রিগুণাত্মিকা ভগবানের শক্তি; যাহাকে পর! 

প্ররূতি বল! হইয়াছে, তাহাই এই স্থানে পুরুষ নামে কথিত। 
শ্লোকার্থ--প্রক্ুতি এবং পুরুষ এই উভয়কেই অনাদি বলিয়া 

জানিবে, প্রকৃতির অনাদিত্ব জগত্কাঁরণতানিবন্ধন  তাহারও বাত্র- 

ণাঁক্ঝর কল্পন। করিতে গেলে অনবস্থা হয় অর্থাৎ তাহারও কারণাস্তর 

এবং তাহারও কারণাস্তর এইরূপ কারণকর্পনার বিশ্রাম হয় না । 

পুরুষের অনাদিত্ ধর্্মীধশ্্নিবন্ধন হরযশোকা দিপ্রাপ্রিহেতুক। অন্যথ। 

রুতনাশ এবং অকৃতপ্রাঞ্জি ঘটে অর্থাৎ তাহার বিনাশিত্বে ততৎকত 

পুণ্যাঁদির ফলতোগ তাঁভাঁর হইতে পারে না! এবং অন্তরুত পাঁপ- 

পুণ্যেরতভোগও তাহাঁর ঘটিতে পারে ॥ ২০ 

অন্বয়? |-_চি ( মত: ) পুরুষ: ্রকৃতিস্থ: ( প্রকৃতিকার্ধ্যে 
দেহে তাদাত্ম্যেন স্কিতঃ)| সন] প্রকৃতিজ।ন্ ( প্ররুতিসভভতান ) 

গুণান স্ুখছুঃখাদীন) ভুঙ্জেে; অস্য [ পুরুষস্ত | সদসদ- 

যোনিজন্মস্থ গুণসন্বন্ধঃ কাঁরণম্ ॥২১ 

অন্যু 1+-যেহেতু পুরুষ প্ররুতিস্ত ইয়া ( দেহে তাদাত্ময- 
রূপে অবস্থান করিয়া) প্ররুতিজাত গুণ ( স্থখছুঃখাদি ) তোগ 
করেন ; এই পুরুষের যে মৎ বা শসৎ যোনিতে জন্ম হর, গুণসঙজগই 
তাহার কাঁবণ ॥ ২১ 



১৩শ: অঃ এ ভ্রয়োদশোহধ্যায়ঃ | ৪৯৪৯ 

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপুযুক্তো দেহেহন্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ 

স্বামী |--তথাপাবিকারিণো জন্মরহ্তস্ত চ ভোতৃহ 
কথমিত্যত্রাহ-_-পুরুষ ইতি। হি যল্মৎ প্ররুতিস্থত্তৎকাধ্যে দেছে 
তাদাত্য্যেন স্থিত: পুরুষঃ, অতস্তজ্জনি তান্ স্থখছুঃখাদীন্ ভূঙক্ে। 
অস্ত চ পুরুষস্ত সতীষু দেবাদিযোনিষু অসতাষু তিষ্যগ।দিযোনিষু 
যানি জন্মানি তেষু গুধনলে। গুণৈঃ শুভাশু ৬কশ্মকারিভিরিক্িসৈঃ 
সঙগঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২১ 

অন্থয়ঃ |-__অস্মিন দেহে ( বন্তমানোইপি ] পুরুষঃ পর: 
( ভিন্ন এব );! যস্মাৎ | উপদ্রষ্টা ( সমীপে স্বত্ব! দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থ: ) 

| তথ 1 অন্ুমন্তা ( সঙ্গিধিমাত্রেণ অন্ুগ্রাহক£ ) ভন্| ( বিধানকর্তী ) 

তোক্ত। (পালকঃ) মহেশ্বরঃ (ব্র্ধাদীনামপি অধিপতিঃ ) পরমাত্মা 

( অন্তধ্যামী )৯ ইত্যপি উক্তঃ ॥ ২২ 

অনু 1-এই দেহে বর্তমান থাকিয়াও পুরুষ দেহ হইতে 

ভিন্ন; কারণ, তিনি উপত্রষ্টী (সমীপে থাকিয়া সাক্ষী ), অুমন্ত 

( অন্গগ্রাহক ), ভর্তা (বিধানকর্তা ), ভেংভা। (পালক ), মহ্শ্বের 

(ক্রদ্মাদিরও অধিপতি ) এবং অন্তধ্যামী ॥ ২২ 
স্বমমী 1- তদনেন প্রকারেণ প্ররুত্যবিবেকাদেব পুরুষ 

সারে! ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়েন তপ্ত শ্বব্দপমাহ__উপদ্রষ্টেতি। 
অন্মিন্ প্রকৃতিকাধ্যে দেহে বর্তমানোহপি পুরুষঃ পুরো ভিন্ন এব 

ন তদ্গুণৈযুজ্যতে ইত্যর্থঃ তত্র হেতবঃ,-_ বন্মা দুপ্রষ্ট পৃথগ-ভূত 
এব সমীপে স্থিত্বা ত্র! সাক্ষাত্যর্থ:, তথা অগুমন্তা অচ্মোদিতৈব 
সন্সধিমাত্রেণাচুগ্রাহকঃ “পাক্ষী চেতা কেবলে! নিপু শিশ্চ 



৫৩০ শমন্তগবদ্গাত। । ১৩শ; অঃ 

ইত্যাদি শ্রতেঃ তথা এশ্বরেন ব্ূপেণ ভত্ত। বিধায়কঃ ভোজ 

পালক ইতি চ, মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি স ত্রদ্মাদীনামধিপতিরিতি 

চ পরমা! অন্তর্য/ঁমী চেতুযুক্তঃ শ্রুতা, তথা চ শ্রুতিঃ,-"এফ 
সর্কেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোক্পাঁলঃ” ইত্যাদি ॥ ২২ 

টিপ্পনী ।--পূর্বঙ্গোকে বলিয়াছেন যে, মিথ্যাতৃত প্ররুতি 

তাদাত্্যবশঙঃ পুরুষের সংসার, তাহার স্বরূপে নহে অর্থাৎ পুরুষ 

যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন সাহার সংসার নাই। তাহার 
সেই স্বরূপ কীদৃশ যাহাতে সংসার অসম্ভব, এই প্রশ্নে তাহার স্বরূপ 
দশন ক্রাইধা বলিতেছেন।-প্রকৃতিপরিণামভূত এই দেহে 
জীবরূপে বর্তমান থাকিয়াও সেই পুরুষ পর অথ।ৎ প্রকূতির গ্রণদ্বার। 

অসংস্পৃ্ট_পরমার্থতঃ অসংসারী, যেছেতু তিনি উপত্রষ্টা--যজ্জ- 
কণ্মব্যাপূত খত্বিক ও যজমানের সমীপস্থ ; অপর ব্যক্তি কর্ব্যাপৃত না 

হইয়াও যেমন যঙ্ঞবিছ্যায় পারদশিত। হেতু তাহাদের কম্দের দোষ- 
গুণ বিচার করেণ, সেইনপ কাধ্য-কাঁরণব্যাপারে স্বয়ং ব্যাপৃত ন| 

হইয়াও জীন তাহার সমাপস্থ তুষ্টা, কম্ত! নহেন। কাধ্য-কারণ- 
ব্যাপ:রে স্বয়ং অপ্রবুত্ত হইয়াও প্রবৃত্তের ন্যায় সঙ্গিধিমাত্রেই উপ- 

কারী-_অন্গুমস্তা, ভর্তা নিজ সত্তা ও শ্কুরণদ্বারা চৈতন্তাধ্যা সযুক্ত 

সংহত দেহ, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির পোষণকর্ত!, ব্বব্ূপ-ঠতন্থান্থারা 

ছুঃখ-মোহাত্মক বৃত্তিসমূহ প্রকাশ করেন বলিয়া নির্বিকার 
উপলব্ধ, ভোক্তা, মহেশ্বর মহাঁন্ ঈশ্বর, সর্ববাত্মা--বলিঘ়া মহান্, 
গ্বতগ্র--শ্বাঁধীন বলিয়া ঈশ্বর; অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মারূপে কল্পিত 

দেহাদি বৃন্ধস্ত পদার্থের উপদ্রষ্টাদি পূর্বেবোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট প্রকুষ্ 
আত্ম! পরমাত্মা। শ্রুতিতেও এবখিধ পুরুষকেই পরমাত্মা বলিয়া 

নির্দেশ করা হইয়াছে ॥ ২২ 
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য এখং বেড়ি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। 
সর্ব! বর্তম।নোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥২৩ 

ধ্যানেন।তনি পশ্যন্তি কেচিদাতআ্বানমাত্বন] । 

অন্যে সাঙোন -যাগেন কন্মযোগেন চাপরে ॥২৪ 

অন্থয2 :__যঃ এবম্ (ঈদৃশং ) পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিধ। 
বেত্তি সঃ সর্ব! বর্তমনঃ অপি ভূয়্ঃ (পুনঃ ) ন অভিজায়তে ॥ ২৩ 

অনু '_-খিনি ঈদৃশ পুরুষকে এবং সমগ্র গুণের সহিত 

প্রকৃতিকে অবগত আছেন, তিনি যে কোনরূপেই অবস্থান করুণ 

না কেন, পুনরাঙ্জ জন্মগ্রহণ করেন না ॥ ২৩ 

স্বামী |_-এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি-_-থ 

এবামতি । এবমুপদ্রষটস্বাদিূপেণ পুরুষং ঘে। বেত্তি প্রকৃতিঞ্ণ গুণৈঃ 

স্খদুঃখাঁদিপরিণাঁমৈ: সহিতাং ষে| বেত্তি স পুরুষ: সর্ঘথ। বিধি 
মভিলজ্ঘ্য শ্ভমানোহপি পুনন1[ভজায়তে মুচ্যতে এবেত্যর্থঃ ॥ ২৩ 

টিপ্লনী --“স চ যো যতপ্রভ!বশ্চ" ইহার ব্যাখ্যা কর! হইল, 

অধুনা “যজ জ্ঞাত্ামৃতমশ্ুতে” এই অংশের ব্যাথ্যা করিতেছেন ।-- 

যিনি পূর্বেবক্তর্ূপে পুরুষকে অবগত হইতে পারিয্নাছেন, এই 
পুরুষই আমি ইত্যাকার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, যিনি 

অব্গ্যারূপিণী প্রকৃতিকে তদ্বিকারের সহিত মিথ্য। বলিয়।৷ ধারণা 

করিয়াছেন, তিনি শ্রারক বশ্মবশতঃ বিধিবিরুদ্ধ কর্ধের অন্গষ্ঠান 

করিলেও?পুনব্ধার জন্মগ্রহণ করেন না। বিদ্চাার! অবিগ্যার নাশ 

সাধিত হইলে পুনর্ধা!র তাহ।র কার্য উৎপন্ন হয় না, ইহা শত শত 

শ্রতিতে নিদিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৩ 



৫*২ জীমঞ্তজগবদ্গীত। । [ ১৩শঃ অঃ 

অন্তে ত্বেবমজানস্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে । 

তেশপি চাতিতরস্ত্যেব স্বৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৫ 

অন্থয়ঃ ।---কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি (দেহে) আগ্মন! 

( মন্স। ) আত্মানং পশ্ন্তি অন্যে সাখ্েন যোগেন [ পশ্বস্তি ] 

অপরে চ কম্মযোগেন [ আত্মানং পশ্বস্তি ]॥ ২৪ 

অনু ।_কেহ কেহ ধ্যানযোগে এই দেহেই মনদারা 
আত্মাকে দশন করেন, কেহ কেহ সাংখ্যযোগদ্ধারা, কেহ বা বম্ম- 

যোগদ্বারা অবলোকন কনেন ॥ ২৪ 

স্বামী ।-এবস্ৃতবিবিক্তাত্মজ্ঞানিমাধনবিকল্পানীহ-- ধ্যানে 

নেতি ছ।ভ্যাম। ধ্যানেনাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্া আত্মনি দেহ এব 

আত্মনা মনসা এনমাত্মানং কেচিৎ পশ্ন্তি, অন্তে তু সাঁংখেন 

প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্য/লৌচনেন যৌঁগেনাষ্টাঙ্গেন অপরে চ বন্ধ 

যোগেন পশ্তস্তীতি সর্ধবত্রানুষঙ্গং। এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং 

ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্বনিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৪ 

-টিপ্ননী ।- ঈদৃশ আত্মসাক্ষাৎকারবিষয়ে সাধনের বহুবিধ 
ভেদ নির্দেশ করিতেছেন।---এই জগতে চতুর্্ধ অধিকারী লোক 
আছে; কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ অধম, কেহ অধমতর। ইহা- 
দের মধ্যে উত্তমের জ্ঞান সাধন বলিতেছেন ।--উত্তমগণ শ্রবণ*মন- 

নের ফলভূত নিদ্দিধ্যাসন নামক বিজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা অব্যবহিত 

সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহরূপ আত্মবিষয়ক ধ্যানদ্বার! আত্মাকে দেখিতে 

পান,মধ্যমগণ শ্রবণ-মননরূপ সাঙ্যযোগঘ্বারা এবং অধমগণ ফলাঁভি- 

সন্ধিরহিত তত্তৎ বর্ণাশ্রমোচিত কর্্মসকল ঈশ্বরাণবুদ্ধিদ্বার! নিষ্পন্ধ 

করিয়া! বুদ্ধিতে আত্মাকে আত্মাদারা দেখতে পান ॥ ২৪ 
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যাব সপ্তায়তে কিঞিহ সত্তৃং স্থাবরজঙ্গ মম্। 

ক্ত্রক্ষেত্রজ্ঞজমং'যোগাতদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ 

অন্বয়ঃ |- অন্তে তু এবম্ অজানন্তং অন্যেভ্যঃ (আচাধ্যেভ্যঃ) 

[ উপদেশতঃ ] শ্রুত্বা উপাসতে (ধাঁয়স্তি) ; তে অপি শ্রুতিণ্রায়ণা: 

(শ্রদ্ধয়। উপদেশশ্রবণপরাঃ) মৃত্যুং (সংসারম্) অতিতরস্তি 

( অতিক্রামন্তি )॥ ২৫ 

অনু '-_কেহ কেহ এইরূপে আত্মাকে অবগত হইতে না 
পারিয়। আচাঁধোর নিকট উপদেশক্রমে শ্রবপূর্ধক উপাসন। 

করেন; ভাহারাও শ্রদ্ধাসহকারে [উপদেশশ্রবণ্পরাঁয়ণ হ্ইয়া 

সংসার অতিক্রম করেন ( মুক্তিলাঁভ করেন ) ॥ ২৫ 

স্বামী |- অতিমন্দাধিকারিণাং নিশ্তারোপায়মাহ-__ আন্তে 

তিতি! অন্তে তু সংখ্যযোগাদিমার্গেশ এবমুপপ্রষ্ুত্বা দিলক্ষণ- 
মাঝআনং সাক্ষাৎকর্ত,মজানস্তোইন্টে ৮) আঁচাষ্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রত্বা 

উপাসতে ধ্যান্স্তি, তেশপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সস্তো 

মৃত্যু সংসার: শনৈরতিতরস্ত্যেব ॥ ২৫ 

টিপ্লনী |_ মন্দতরগণের জাঁনসাঁধন বলিতেছেন ।--অপর 

এন্দতর বাক্তিগণ পর্ষোক্ত উপায় সকলের মধ্যে একটীদ্বারাঁও 

লোক আওত্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিয়া, অন্য করুণাশীল 

মাচাধাগণের সমীপে “উঠ এইরপে চিন্তা কর” এইরূপ উপদিষ্ট 

হইয়া উপাসন। করিয়া থাকে, ম্বপ্ধং বিচারে অসমর্থ হইয়াও তাঁহারা 

শন্ধাসহকারে গুরুপদেশ শ্রবণকরত মৃত্যুসংসাঁর অতিক্রম করিয়া 

গাঁকে ॥ ২৫ 

অন্বয়ঃ '__তে ভবতর্ধভ ! ঘাঁবৎ কিঞ্চিৎ শ্মাববজঙ্গমং সন্ত 
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সমং সর্ব্বেধু ভূতেষু ভিষ্টন্তং পরমেশ্বরমূ। 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্ন্তং বঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ 

সংজায়তে ( সমুতপগ্যতে ) তৎ| সর্বং] ক্ষেত্রক্ষে জ্ঞসংযোগাৎ 

বিদ্ধি ॥ ২৬ 

অনু ।-_-হে ভরতশ্রেষ্ট, বাহ। কিছু স্থাবর-জল্গমাত্ব * পদার্থ 
উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের সংযোগবখতঃ হও বলিয়। 

জাঁনিবে ॥ *৬ 

স্বামী ।-_-তত্র কম্মযোগস্তা তৃতীয়চতৃর্সপঞ্চষেষু প্রপঞ্চিতত্বাঁৎ 

দ্য/নবোগন্য চ ষষ্টাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানীদেশ্চ সাংখ!বিবিক্কা- 

ম্মবিষর়ত্বাৎ সাংখ্যমেৰ প্রপ্ঞ্চয়মাহ--যাঁবদিতি, যাব্দণায়সমাপ্রি | 

থাঁবৎ যং কিঞ্চিৎ বস্তম।ত্রং সমু্পদ্ভতে তৎ মর্ধং ক্ষেত্রক্ষেত্র 

জ্ঞয়োর্যোগাদবিবেকরুততাদাত্যাধ্য।নানস্ভবতীতি জানহি ॥ ১৬ 

অন্বয়ঃ 1--বর্বভূতেযু সমং [যথাভবতি এবং] ভিষ্টন্তং 

বিনশ্যৎস্ব অপি অবিনশ্বান্তং পরষেশ্বরম্( মাঁম্সানং) যং পশ্তাতি 

সঃ! এব সম্যক] পশ্তি ॥ ২৭ 

অনু |-_পর্ধভূতে সমভাবে এবস্থানকারী বিনশ্বর পদ[থ- 
[নচয়ে অবিনশ্বর সেই পরমাত্মাঁকে [ধনি অবলোকন করেন, 
তিনিই সম্যক দশন করেন ॥ ২৭ 

স্বামী |-_অবিবেককতং সংসারোদ্ভ বমুত্ব। তঙ্গিবুততয়ে 

বিবিক্ঞাতুবিষয়ং জম্যগশনমাহ--সমমিতি ।--শ্থাবরজঙ্গ মাত্মকেধু 

ভূতেষু নির্বিশেধসক্জেপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং 

যঃ পশ্ততি, অত এব তেধু বি-চ্ঠৎন্বপ্যবিনশ্যন্তং ষঃ পণ্যতি, স এব 
সমাকৃ পশ্ঠতি নান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ 
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সমং পশ্যান্ হি নর্বব ত্র সমবস্থিতমীশ্বরযৃ। 
ন হিনক্ত্যা তনাজ্বাং ওজেো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮ 

প্রকত্যৈব চ কন্মাণি ক্রিরমাণানি সর্ববশঃ | 
যঃ পশ্যতি তথাত্মীনমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ 

আন্থয়ঃ |-সর্বত্র (ভূৃতমীত্রে) সমং সমবঞ্িতম্ ঈশ্বরং 

( পরমাত্মীনং) পশ্তন্ আত্মনা আত্মানং ন হিনন্তি (তিরস্কৃত্য ন 

বিনাশয়তি ); ততঃ পরাং গতিং ( মোক্ষং ) যাতি (প্রাপ্পোতি) ॥২৮ 

অনু ৮ভূতমাত্রে সমভাবে অবস্থিত পরমাক্মাকে দর্শন 

করিতে করিতে অবিগ্াদ্বার। আত্মাকে সমাচ্ছজাদন করিয়৷ বিনষ্ট 

করেন না, এইজন্য তিনি পরমগতি প্রাপ্ হন ॥ ২ 
স্বামী |-কুত ইত্যত আং--সমং পশ্ন্নিতি। সর্বত্র 

ভূতমাত্রে মং সম্যগগরচ্যুতত্বরূদেণাবস্থিতং পরমাত্মনং পান হি 

যন্মাদা ভন] ন হিনপ্ডি অবিদ্ঞায। সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং তিরস্কৃত্য ন 

বিনাএয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্সোতি, যাস্তবং ন্ 

পশ্তাতি, সহি দেহাত্মদশী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি, তথাচ শ্রুত:, 

_ “অন্থ্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তস্সাবৃতাঃ। তাংন্কে 

প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাক্সনো জনা: ॥” ইতি ॥ ২৮ 

অন্বয়ঃ :_ ঘঃ প্রকৃত্যি। এব [ দ্রেছেন্দ্রিরূপেণ পরিণতয়। ] 

কম্মাণি সর্ধশঃ (সব্সৈঃ প্রকারৈঃ ) ক্রিয়মাঁণানি [ তথা ] আত্মানম্ 

অকর্তারং চ পশ্যতি, সঃ [ ১ সমকৃ) পশ্ঠাতি ॥ ২৯ 

অনু _- প্রকৃতি [ দেহেন্দ্রিয়াদির“প পরশত হইয়া ] 

সর্বপ্রকারে সমুদয় কণ্ম সম্পাদন করে, কিছ্বু আত্মা অকর্ত--যিনি 

এইদ্ধপ দর্শন করেন, তিনি সম)ক দর্শন করেন ॥ ২৯ 

২২ 
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যদা ভূতপৃথগ ভাবমেকস্থমনুপশ্ঠাতি | 
এব চ ধিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদ1 ॥ ৩০ তত 

স্বামী |__ন্ছু শুভাশু ভকম্মকর্তীত্বেন বৈষমো দৃশ্ঠমানে 

কথমাত্মনঃ ৮মত্বমিত্যাশঙ্ক্যা৮-প্রকটৈতবেতি। প্ররুত্যৈৰ দেহে, 

ক্িয়াকারেণ পরিণতয়া সকশঃ সর্ষৈঃ প্রকারৈ: ক্রিয়মাণানি কর্মাশি 

যঃ গ্যতি, তথাত্মানঞ্চাকর্তীরং দেহাডিমানেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং ন 

স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্ঠতি স এব সম্যক পশ্ঠতি, নান্য ইত্যর্থঃ ॥২৯ 

টিগ্রনী ।- গ্শ্ন হইতেছে দে, ছাঁত্মা শুভাশুভকর্মের কর্তা, 

প্রতিদেহে ভিন্ন এবং বিষম অর্থাৎ অন্ধ গ্রহ-নিগ্রঃ শীল, অত এব পূর্বের 

বলিয়াছেন যে, সর্বভাত এম এক পরমাত্াকে জানিয়। আত্মঘাতী 
হয় না, ইহ] কিরূপে ১ঙগত হয়? তছুত্তরে বলিতেছেন ;- বাক্য 

মন এবং দ্রেহদ্বারা অনুষ্ঠেয় কর্মসকল দেভেন্দ্রয়ে সজ্ঘাতাবাঁরে 

পরিশত, সব্ধাবিকাঁরের কারণভূত ভ্রিগুণাত্মিকা ভগব্ন্মাপাদ্বারাই 

মনুষিত, সর্ববিকাঁরশূক্ঠ পুরুষের ছারা নহে; যে বিবেকী এইরূপ 
জ্ঞান করে-_ শ্ষেত্ররূপ1 প্রকৃতির দ্বারা কম্মসকল অনষ্ঠিত হইলেও 

শ্গেত্রজ্ঞ পুরুষকে অসঙ্গ সব্বভূতে সম একরূপ দর্শন করে, দেই 
বাক্ভিই যথার্থ আত্মদ শর ॥ ২৯ 

অন্য? 1--- ফ্দ। ভূমপূথগ ভাবম্ একস্থং (গ্রলয়ে একস্সটামেব 

ঈশ্বরশক্তিরপায়াং প্রত স্বিতম্ ) অন্ুপশ্ততি, ততঃ (তশ্থা এব 

প্রকূতে:) [ ভূতানাং ] বিস্তারং চ[ হট্টিকালে ] অনুপশ্টতি, তদ1 

্র্ধ সম্পছাতে (ত্রদ্ষৈব ভবতি ) ॥৩০ 

অনু ।--যখন ভূঙ্গণের পৃথক পৃথক্ ভাব [ প্রলয়কালে 
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অনাদিত্বংনিগুণত্ব'ৎ পরমাত্বায়মণয়ঃ | 
শরীরস্থ্বোহপি পৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ 

ঈগ্বরশক্তিরূপ! প্রক্কতিতে ] একস্থ অবলোকন করেন এবং [ স্ষ্টি- 

কালে] সেই প্রকৃতি হইতেই ভূতগণের পুনরায় বিস্ত;র (হ্যাবির্ভীব) 

দর্শন করেন, তিনি পূর্ণ ব্রন্মই হইয়া যান ॥ ৩০ 

স্বামী ।-ইদাঁণীং ভূতানামপি প্ররুতিতাবন্মাত্রত্তেনীভেদা- 

ভূত: ভদকৃতমপ্য।ত্মনো ভেদমপগ্ন্ ব্রদ্দত্বুপৈতীত্যাহ_যদেতি। 
যদ ভূতান।ং স্থাবরজঙগমানাং পৃথকৃভাবং তেদম্ একছম্ একস্া- 

মেবেশ্বরশ ক্তিরূপায়াং প্রককতৌ প্রলয়ে স্থিতমন্তপশ্যতি আলোচয়তি 

তত এব তশ্টা এব প্রকতেঃ সকাশাডূতানাং বিশ্ত/রং হট্টিসঃয়ে অন্তু. 

পশ্যতি তদ। গ্ররুতিতাবন্মান্রত্েন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং 

ব্রদ্ধ সম্পগ্ভতে, ব্রদ্ষৈব ভব তীত্যির্থঃ ॥ ৩০ 

টিপ্পনী |-পুংবধ বলিয়াছেন যে, মায়া ও তন্তৎ ক্ষেত্র ভিন্ন 
এবং ক্ষেত্র অভিন্ন, ইদানীং গেত্রভিদ৭ যে মাযীকল্পিত, তাহা 

বলিতেছেন ।-যে সময় যোগী স্থাবর-জঙগম যাঁবতীর জড় গর 

পরস্পর ভেদ আম্মাতেই বল্পনা বরেন_যাহাতে কল্পনা করা হয়, 

কল্লিত বস্ত তাতা হইতে অতিরিক্ত নহে ; অত এব বল্পন।র অধিষ্ঠান 

আত্বা হইতে তাহা হিন্ন নহে, এঃরূপ দর্শন করেন এবং মীয়া 

বশতঃ সেই এক আগা ভইতেই সমস্ত সু 'গণের বিস্জার এবং 
পরম্পণ ল্েদ তইয় থাকে, উহ] অবলোকন করেন, তখন তিনি 

সর্ববানর্থশৃণ্য ব্র্গরূণতাই লাভ করেন ॥৩০ 
অন্য |__-হে কৌন্তেয়! অনদিত্বাৎ নিগুণত্বাৎ এয়ং 

( পরমাত্বা) অবাকঃ ( অবিকার) ); [তন্মাৎ ] শরীরস্থঃ অপি 
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( দেহে স্থিতোহপি ) ন [ কিঞ্চিং] করোতি, ন চ [ কর্মফল: ] 

লিপাতে ॥৩১ 

অনু ।_ে কুস্তীনন্দন ! অনাদি এবং নিগুপ বলিয়া এই 

পরমাত্ম। অব্যয় ( বিকারগীন); অতএব ইনি দেহে অবস্থিত 

ইইয়াও টিছুঈ পত্নে নাং সতত কশ্মফলে” পি 'ন না ॥৩- 

স্ব।ণী _তথাপ পরমেছরস্ সংসারা? পায়াং দেইসস্থন্ধ- 

নিমিত্তৈঃ কশ্মভিস্তৎফলৈশ্চ স্থছুঃখাদিভিকৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি 

কুতঃ নমদশনং তভ্রাহ-মনাদিত্ব।দিতি। যছুৎপন্ভিমৎ তদেব হি 

ব্যেতি বিনাশমেতি, ফচ্চ গুণবদ্স্ত তস্ত গুণনাশে ব্যয়ো ভবতি, অল্নং 

তু পরমাত্ম। অনাদিনিগুণশ্চ অতোহব্যয়ঃ অবিকারীত্যথঃ, তস্মাঁৎ 

শরীরে স্বিতোষপি ন কিঞ্চিৎ করোতি ন চ কর্্মফলৈলিপ্যতে ॥ ৩১ 

টিপ্লনী '।__আত্মা শ্বতাঁবত; অকর্তী হইলেও তাহার 
দেহাদিসন্বন্ধবশতঃ ওপাধিক কর্তৃত্ব হইতে পারে, এই আশঙ্কা 

দূর করিধাঁর জন্য “বং পগ্ঠত তমা, মকর্তারং স এশ্যিটিশ 

(১৩শ ৩০) এই অংশের বিএতি ক বতেছেত 1 ৫ই অপন্োক্ 

পর্বনাত্া অব্যয়_-সর্বববিক'ৎশৃন্য ; বায় পি ধ- ক্পী বাহির উৎ-। 

পত্তিনিবন্ধন এবং ধন্ী ব্যক্তির উৎপত্তির অভাবেও শৎস্থ *শ্মাদির 

উৎ্পত্তাদিনিবন্ধন ; পরমাত্ার এই উক্য়শ্ধ ব্যয়ের অভাব 

লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ তাহার ধন্মী ব্যক্তির উৎপন্তিনিবন্ধন ব্যয় 

নাই, যেঠেতু তিনি অনাদি; অনাদি বস্ত্র জন্ম অসম্ভব এবং 

জন্মাভাঁবনিবন্ধনই তৎপরভাবী ভাবাদি বিকার তার অসম্ভব, 

অতএব আত্মার স্বরূপতঃ ব্যয় নাই । দ্বিতীয়--ধশ্মের বিকার নিবন্ধন 

উতপত্তাদি বিকার, তাঁহাও তাহার নাই; যেহেতু তিনি নিধশ্ম।। 

যমন আধ্যাসিক সম্বন্ধে জল চঞ্চল হইলেও জলম্থ হুধা চঞ্চল হয় 
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যথ] সর্ধগতং সৌন্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে । 
সর্ববত্রাবাস্থতে| দেহে তথাত্মা নোপিপ্যতে ॥ ৩২ 

যথ! প্রকাশয়তোকঃ কৃৎসং লোকমিমং রবিঃ। 

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃহস্বং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩১ 

ন1, সেইরূপ দেহকাধ্য করিলেও অধ্যাসবশতঃ তিনি তেহে অধি- 

ছিত হইয়াও কোন কার্য করেন না; অতএব কোন কম্মকলে৪ 

তিনি লি হন না। যেব্যক্তি যে কাঁধ্য করে,সে মে কার্ষের কলে 

লি হয়; পরমাআ্রা অকর্তী বলিয়া কোন কাঁধ্য ৪ করেন না এবং 

তাহার ফলেও লিগ্র হন না ॥ ৩১ 

অন্বয়ঃ |_বথা সর্ধগতম্ অ।কাঁশং সৌন্মাৎ ( অসঙ্গত্বাৎ) 

[ পঙ্কাদিভিঃ ] ন উপলিপ্যতে ( সংশ্লিষ্ঠতে তথা সব্ধত্র ( সর্ব্ববিশে ) 

দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে (গ্তপৈন যুজ্যতে ) ॥ ৩২ 
অনু | যেমন আকাশ সর্ধ পদার্ে বিছুমান থাকিয়াও 

স্ক্মতাবশ ত: | পক্ষাদিতে ] লি হয় না, সেইরূপ উত্তম, মধ্যম বা 

অধম দেতে থ।কিয়াঁও আত! দৈহিকগুণে লিপ্ত হণ না ॥ ৩২ * 

স্বামী |- তত্র হেতৃং সদুষটাত্তমাহ- যথেতি। যথ] সর্ধগতং 

পক্ষাদিঘপি স্থিতমাকাঁশং সৌক্মাদসঙ্গ হাৎ পক্কাদিভিন্নোপলিপ্যতে 
তথা সর্বত্র উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে স্থিতোহপ্যাত্সা নোপ- 

লিপ্যতে ঠদহিকৈদ্দোষগুণৈর্ন যুজ্যত ইত্যথঃ ॥৩২ 

অন্বয়ঃ ।-_হে ভারত ! বথা একঃ রবিঃ ইমং কত্মং(নন প্রং) 

পোঁকং প্রকাশয়তি তথা ক্ষেত্রী (পরমা ) গংন্সং (সমস্তং) ক্ষেত্র 

প্রক।শয়তি ॥ ৩৩ 

অনু ।--হে ভারত 1 যেমন এবমাক শর্ম্য এহ নিখিল বিএ 
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ক্ষেত্রক্ষেব্রজ্ঞয়োরেবধশন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা । 

ভূপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিছুর্ষান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪ 

ইডি শ্রীম্গাভারতে এতসাহজাাং সংহিতাপাং বৈয়াপিক্যাং 
ভীত্মপর্ধণি শ্রমদ্ ভগবদ্গীতা স্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিচ্ঞায়াং 

যে/গশান্ত্রে আকফ্ণাজ্জ নমংবাঁদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ- 
বিভাগযোগে। নাম অয়ৌদশোহ্ধ্যাদঃ ॥ ১৩ 

গ্রকাশিত বরেনঃ সেইনূপ একমাত্র আত্ম! »মন্ত দেহ প্রকাশিত 
করেন ॥ ৩৩ 

স্বামী ।--অণন্থত্বালেপো নাস্তাত্যা কাশদৃষ্টান্তেন দশিতং 

প্রক/শকত্বাচ্চ প্রকাশ্যরশ্মৈন যুজ্যতে হতি রবিদৃষ্টাস্তেন।হ_-যথ! 

প্রকাশয় হাতি | স্পষ্টোহর্থহ ॥ 

অন্বয়ুঃ |--শেএক্ষেত্রজ্র়োঃ এবম্ অন্তরং (ভেদং ) ভূত" 

প্রর্বী তমোশঞ্চ জ্ঞানচক্ষুষা যে বিদুঃ (জানস্তি) তে পরং [ পদং ] 

যাস্ত (প্রাপ্প,বাস্ত )॥ ৩৪ 

অনু | ধাহার। এইকূপে বিব্ক-জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা ক্ষেত্র 

€ ক্ষেত্রজ্ের পাথক্য এবং ভৌতিক গুকুতি হইতে মৌক্ষের উপায় 

অবগত হন, তাহারা পরমণদ প্রা্থ হন ॥ 2৪ 

স্বামী |-_অধ্যায়াখগুপসংহরতি - গেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োবিতি | 

এবমুক্তপ্রকাগেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়েোএভরং ভেদং বিবেব জ্ঞানলক্ষণেন 

চক্ষুঘা যে বিছুঃ, তথা চেরমুক্জা ভূতানাং প্রক্কৃতিক্তস্তাঃ সকাশাৎ 

মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ থে বিছুন্তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩) 

বিধক্তো যেন তত্তেন মিআৌ প্রকতিপূরুযৌ । 
তং বন্দে পরমা নন্দ-নন্ব নন্দন্মীশ্বরমূ ॥ 

ইতি স্বামিক হটাকায়াং ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ 
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টিপ্পনী |-__ইদানীং অধা।য়োক্ত বিষয়ের ফলকথনমুখে 

উপসংহার করিতেছেন ।ঙ্গেত্র ও ক্ষেত্রজের পুর্বে ক্তরূণে পরস্পর 

বৈলক্ষণ্য খিনি শান্ত ও আঁচাধ্যদ্বারা জনিত আত্মজ্ঞানরূগ চক্ষু 

দ্বারা জাতিতে পারেন এবং সমস্ত ভতবগের প্রকৃতি মায় ও 

পরমার্থ অজুবিদ্যাদ্বারা তাহা হইতে মোক্ষ অবগত আছেন, তিনি 

কৈবল্য লাভ করেন। এইরুপে অমানিত্বাদি সাধননিষ্ঠ ও ক্ষেত্র- 

ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকজ্ঞনশীল ব্যক্তির সকল অনর্থ নিবৃত্তদ্বারা পরম 

পুরুষার্থসিদ্ধি দিদ্ধ হইল ॥ ৩৪ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় পসমাধ ॥ ১৩ 



চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ 
শীভগবানুবাচ-_ 

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যাঁমি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ | 

যজজ্ঞাত্ব। মুনয়ঃ সর্বেবে পরাং দিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১ 

অন্বয়ঃ | --শভগবান্ উবাচ --জ্ঞনানাং ( তপ:কর্খাদি- 

বিষয়াণাং মধ্যে) উত্তমং পরমং ( পরমাত্মনিষ্টং ) জ্ঞানং ভূয়ঃ 
প্রবক্ষ্যামি; যত জ্ঞাত্ব। (প্রাপ্য ) সর্ষে মুনম্নঃ ( মননশীলাঃ) ইতঃ 

( দেহবন্ধনাদদ্ধং ) পরাং পিদ্ধিং ( মোক্ষং) গতাঃ (গ্রধাঃ )॥ ১ 

অনু ।-__শ্রীভগবান্ কহিলেন--তপস্ত|! ও কর্মমাদি-বিষয়ক 

সমুদয় জ্ঞানের নধ্যে যাহা উত্তম, সেই পরণাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান ভামি 

ৃ তোঁমাকে পুনরাঁ্দ বলিতেছি; এই জ্ঞান প্রা হইয়া মুনিগণ 

দেঙান্তে পরমা সিদ্ধি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন ॥ ১ 

স্বামী ।_ পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্বত্তং বারফন গুণসঙ্গত:। 
প্রাহ শ'সারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দিশে ॥ “যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ 
সত্বং স্কাবরজঙ্গমম্। গেত্রক্ষেত্রজ্ঞন'যোগত্তদ্ধিদ্ধি ভরতর্ষভশ্ইতুক্তমূ; 

স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগে নিরীশ্বরলাংখ্যানামির ন ম্বাত- 

সতরেণ, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপুর্ব*ং “কারণং গুণপাঙ্গাহশ্থ 
সদসদ্ঘোনিজন্মন্থ* ইত্যনেনে!ক্তং সত্বাদিগুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং 

প্রণঞ্টযিদ্যন্েণস্ত ত: বক্ষামা ণমর্থং স্তোতি-শ্ীভগবাগুবাচ পরং ভূয় 

ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমাত্মনিষ্টং জ্ঞায়তেইনেনেতি জ্ঞানমুপদেশং 
ভূয্দোইপি তুক্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যযামি। কথুতং? জ্ঞানানাং তপঃ- 
কর্মাদিবিষয়াণাং মধ্য উদ্তমং মোক্ষহেতুত্বীং। তদেবাহ_ যজ.- 
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জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্ধবে ইতো দেহবন্ধণাৎ পরাং 

সিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপতা: ॥ ১ 

টিপ্পনী ।- পূর্বাধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেস যে, “যাবৎ 
সঞ্জায়তে কিঞ্িৎ সত্তং স্থাবরজঙগম্ম। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযৌগাত্বদ্িদ্ধি 

ভরতর্ষভ” ॥ ( ১৩ ২৭শ ) অর্থাৎ স্থাবরজলমাত্ুক যাবৎ পদার্থই 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঘলংযোগ হইতে উৎপন্ন । সে বিষয় নিরীশ্বর 
সাঙ্যমত নিরাকরণপূর্বরক ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের সংযোগ যে ঈশ্বরা- 
ধীন, তাহা বল! প্রয়োজন এবং “কারণং গুণসঙ্গো হস্ত সদসদযোনি- 
জন্মস্থূ” ( ১৩শ ২২শ) অর্থাৎ সৎ ও অপৎ যোনিতে জন্মের কারণ 

গুণসঙ্গ, ইহাও বলিয়াছেন; তদ্ধিষয়ে বক্তব্য এই যে, কোন্ গুণে 
কি কারণে সঙ্গ হয় এবং গুণই বাকি? কি জন্যই বা তাঁহারা বন্ধক 

হয়? ইহাঁও বল! প্রয়োজন, তদনস্তর “ভূতপ্রকতিমোক্ষঞ্চ যে 
বিদুর্যান্তি তে পরং* ( ১৩শ ৩৪শ ) অথাৎ যাহারা ভূত প্রভৃতি ও 

তাহা হইতে মোক্ষ অবগত আছেন, তাহ।রা কৈবল্য লাভ করেন, 

ইহা বলা হইয়াছে, তিযয়ে আশঙ্কা থে, ভূতপ্ররুতি নামক গুণসমূহ 
হইতে কিরূণে মোঁক্ষ হয় এবং মুক্ডের লগণ কি? ইহারও সমাধান 

আবশ্যক। এই সকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলার জন্য চতুদ্দিশ 

অধ্যায়ের আঁরম্ত ; ইদানীং শ্রোতবর্গের রুচির শিমিভ ছুই শ্লোকে 

এই সকল বক্ষ্যমাণ ব্ষিয়ের প্রশংলা করিন্ডেছেন।--৬গবান্ 

বলিলেন, জ্ঞান্সাঁদন যজ্ঞাদ্ির মধ্যে শ্রেষ্ঠ উত্তম জ্ঞান তোমাকে 

পুনরায় বলিতেছি; যাঁহাঁর অনুষ্ঠান করিয়া মননশীল ঘতিগণ মোক্ষ- 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। “পরং* পউদ্তমম্” এই ছুইটী জ্ঞানের বিশেষণ, 

উত্তয় বিশেষণ একার্থ হইলেও “পর* পদে উৎকুষ্টবিষয়ক জ্ঞান 

এবং “উত্তম” পদে উৎকৃষ্ট ফল্বিশিষ্টজ্ঞান ইহাই উভয়ের ভেদ ॥১ 



৫১৪ শ্রীণপ্তগবদ্গীতা। | ১9শঃ অঃ 

ইং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম লাধন্ম্য মাঁগ তাঁঃ। 

সর্গেইপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২ 
মম যোনিশ্মহদ্ত্রহ্ম তস্মিন্ গভভং দধাম্যহম্ | 
সম্ভবঃ সর্ববভূ ঠীনাং ততো! ভবতি ভারত ॥ ৩ 
অভয়; 1--ইদং (ময়া বক্ষ্যমাণং) জ্ঞাঁনম্' উপাশ্রিতা 

(জান্সাধনমন্ষ্ঠায় ) মস সাপন্ম্যং ( মন্দ্রপত্বম্) আগতা: ( প্রাঃ) 

[ সঙ্কঃ) সর্গে পি (ত্রদ্গাদিধু উৎ্পগ্যমানেষপি )ন উপলায়স্তে 

( উতৎপদ্যন্থে) [তথ।] প্রলয়ে ন ব্যথস্তি ( প্রলরছুঃখানি 
নানভবস্তি )॥ ২ 

অনু 1--ঘিন এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞানের সাধন করেন, তিশি 

আমার সারণ্য প্রাপু হয়া হট্রিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, 

গ্রলয়কালেও অলরহুহখ অঙ্গিভব করেন না ॥ ২ 

ামী (--কিঞ ইরমিতি। ইদং বঙ্গম[ণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য 
জানসাধণমল্।॥ বন সাদশ্ম্যং নজপত্বং প্রাপ্তাঃ সম্তঃ »গেহিপি 
বর্ম উত্পগ্ভমানেষ প শোহগগ্ভস্তে, তথ! প্রলয়েইখি ন ব্যথস্তি 

প্রশক্ষদুঃখানি নাজ তধ্ধি পুননাবতিস্ত ইভ্যর্থত ॥ ২ 
অন্ব.21--0 ভারত ! মংদ্ত্রক্গ (প্ররৃতিঃ) মম যোনিঃ 

ভাপানস্থানম্) ; অহং তুন্মিন গভং (জগদ্বিপারহেতুং [চদাতাসং) 
শুঁমি (নিখিপান), ততঃ পর্বভৃতানাং (ক্রপ্ধাদান|ং) অস্ভবঃ 

সী, ্
 

অন্য |--হে ভারত ! মহদ্ত্রঙ্গ ( প্ররুতি) আমর গরভভাধান- 

হান, আন হাতে গভ অর্থাৎ জগতের বিস্তারহেতু চিদাভাঁম 

নক্ষেপ করি; তাহা হইতে ত্রদ্দাদি স্বাবরান্ত ভূতগণ উৎ্পন্তি 
লগ নুে ॥ ৩ 



১৪শ: অঃ] চতুর্দশোহধটায়ঃ। ৫১৫ 

স্বামী | _তদেবং প্রশংসয়। আোতারমভিমুখীরৃত্য পরমে- 
শ্বরাঁধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্কভূতোৎ্পত্তিং প্রতি হেতুত্বং 
ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি--মমেতি । দেশতঃ 

কলিতশ্চানবচ্ছিনত্বান্মহৎ, বৃহণত্বাৎ স্ববীধ্যাঁণাং বুদ্ধিহেতুত্বাদ্ ব্রহ্ম 

প্রক্কতিবিত্যর্থঃ। অতন্মহদ্ত্রক্ষ মম পরমেশ্বরস্ত যোনিগর্তাধানস্থানং, 

তম্মিন্নহং গর্ভং জগদ্ধিস্তারহেতুং টিদাভাসং দধাশি নিক্ষিপামি 

প্রলয়ে মক্সি লীনং সম্ভমবিদাকামব্ম।ঈশয়বস্তং ক্ষেত্রজ্ঞং সগ্টিসময়ে 

ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ সংঘোঁজজ় মীত্যথঃ,ততো গর্ভাধান।ৎ সরবত তাঁনাঃ 

বরক্গাদীনাং সম্ভব উতপত্তিভবতি ॥ ৩ 

টিপ্লশী |_ এইরূপে প্রশংসাঁার। আঁতগণকে  শ্রবণের 
নিমত্ত আগ্রহান্বিত করিয়া পরমেশ্বরের অধীন হয়া প্ররৃতি ও 

পুরুষ সর্বভভতের উৎপত্তির প্রতি কারণ হন, সাঙ্যমতাহযায়ী 
স্বাধীন ভাবে নহে, এই বক্তব্য বিষয় ছুই স্্েরকে বলিতেছেন-- 

সর্ধকাধ্যাপেক্ষা অধিক বলিয়া কারণ মহত এবং সব্ধকার্য্যের 

বুদ্িহেতু বলিয়া ব্রপ্থ, ঈধৃশ মহত ব্রঙ্গ তরিগুণা।তুকা প্রকৃতি আমার 
গভাঁধান স্থান, সেই গভাধাঁন স্থানে- যোনিতে আমি জব্ব- 

স্ুক্তের উৎ্পন্তির কারণ “অহং বহু স্াং প্রজায়েয়** অর্থাৎ 

আমি বহু হইয়া জন্মগ্রহণ করিব এইরূপ সঙ্ধল্প ধারণা করি? যেমন 

কোনও পিতা আত্মার হুশ্সর্ূপে লীন পুত্রকে শরীরধুক্ত করার 

জন্ত যোনিতে রেতঃপেকপৃর্ববক গভাঁধান করে, পেইন প্রলযকালে 

আনাতে লীন ক্ষেত্রজ্ঞকে স্থ্টিময়ে ভোগ্য গেত্রের সহিত যুক্ত 

করিবার জন্ অমি চিণভাস নামক রেতঃ সেক করিয়া মায়া 

বৃন্তিরূপ গর্ভাধাঁন করি। মেই গভীধাঁন হইতে হিরণ্যগর্ভাদির 

জন্য হইয়] থাঁকে ॥ ৩ 



৫১৬ শ্রমস্তগবদ্গীতা। [ ১৪খঃ অঃ 

সর্ববযে নিষু কৌন্তেয় মূর্ত়ঃ সম্ভবস্তি যাঁঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম যহদৃযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ 
সত্বং রজন্তম ইতি গুণাঁঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ । 
নিবন্তি মহাবাহে! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ 
অন্বয়ঃ ।-_-হে কৌন্তেয় ! সর্বযোনিযু ( মন্য্যাগ্থান্থ সর্ব 

যোনিষু) যাঃ মূর্তয়; সম্ভবস্তি ( জায়স্তে ) মহদক্রঙ্গ (প্রকুতিঃ ) 
তাপাং (মৃত্তীনাং) যোনিঃ (মাতৃস্থানীয়া ); অহং বীজপ্রদঃ 
( গভাধানকত্তা ) পিতা ॥ ৪ 

অনু |- হে কুস্তীননান ! মন্তুষ্াদি যোনিতে যে যে স্কাবর- 
জঙ্গমাত্ক মৃণ্তিসমূহ উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তৎপমুদয়ের ধোনি (মাতু- 
স্থানীয়া) আর আমি গভাধান-কর্তা পিত। ॥ ৪ 

স্বামী |-__ন কেবলং হৃষ্টপক্রম এবমদণিষিতাভ্যাং প্রকৃতি 
পুরুষাভ্যাময়ং ভূতোতপত্তিপ্রকারঃ অপি তু সর্ধটদবেত্যাহ__ 
সর্বেষতি।. সর্বধান্থ যোনিষু মনুষ্যাদ্যাস্থ যা মূর্তয়ঃ স্থাবরজঙগমাত্মিক' 
উৎপদ্যন্তে তাঁসাঃ মুক্তানাং মহদ্ত্রদ্গ প্ররুতি্ধো নির্ঘতৃস্থানীয়া, অহ, 
বীজগদঃ গভাধানকর্ভী পিন! ॥ ৪ 

অন্বয়ত হে মহাবাহে। ! অন্তবঃ, রডঃ, তম: ইতি প্ররুতি, 
সম্ভবাঁঃ (প্রকৃতিভাতাঃ ) গুণাঃ দেহে অব্যয়ং (নির্বিকারং ) 
দেহিনন্ ( আত্মানং) নিবন্তি (স্বকার্ষ্যৈঃ হুখছুখমোহাঁদিভিঃ 
সংযোজয়স্তি ) ॥ ৫ 

অনু ।-হে মহাঁবাকো! সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি 
প্রকৃতিসস্ভৃতগ্ুণ দেহে থাকিয়! নির্বিকার দেহীকে এ সকল গুণ- 
সমুহের কাধ্য সুখ-ছুঃখমোহাদি সংযুক্ত করিয়া থাকে ॥ ৫ 



১৪শঃ অঃ ] চতুর্দিশোহধ্যায়ঃ। ৫১৭ 

তত্র সত্বং নিশ্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্। 

স্থখসঙ্গেন বর[তি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ 

স্বামী ।__তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্ররুতিপুরুষাভ্য।ং 

সর্বভূৃতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদ্দানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষন্ত সংসারং 
প্রপঞ্চযতি-_ সত্তমিত্যাদিচতৃরিঃ। সত্ব রজস্তম ইতি ত্রয়ো গুণাঃ 

প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভবঃ উদ্তবো যেষাং তে তথোক্তাঃ গুণ- 

সাম্যং প্রকৃতিস্তম্তাঃ সকাশাৎ পৃথকৃত্বেনাভিব্ক্তাঃ সস্তঃ প্রকৃতি- 

কার্যে দেহে তাদাত্যেন স্থিতং দেহিনং চিদ্রংশং বস্তুতোহব্যয়ং 

নির্বিকাঁরমেব সম্ভং নিবরস্তি, স্বকার্যেঃ কুখছুঃখমোহাদিভি 

সংযোজয়স্তীত্যথঃ ॥ ৫ 

টিপ্প এ ।_নিরীশ্বর সাঙ্ঘয নিকূপণদ্বার! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র- 
জ্ঞের সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন তাহ বল! হইল। ইদ্দানীং কোন্ গ্ণে, 
কি নিমিত্ত সঙ্গ,গুণই ব। কাহার! ? কেন তাহারা বন্ধন জন্মায়? ইহা 

বলিতেছেন ।-_-সর্ত, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ, এই গ্তণত্রক়াত্ি- 
কাই প্রকৃতি ; তবে গুপত্রয় প্রকৃতিসম্তভৰ হইল কিরূপে? তদুত্তরে 

বক্তব্য এই যে,_-গ্রণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি, কিন্তু ইহারা যখন 

পরস্পর অঙ্গাঙ্গিরপে নানাধিকতাবে পরিণত হয়, তখন তাহাদিগকে 

গ্রকৃতিসম্ভব বলা হয়। ইহারা প্রকৃতিকাধ্য দেহেন্দ্ি়সজ্বাতে 

দেহীকে আবদ্ধ করে ॥ ৫ 

অন্বয়ঃ |_হে অনঘ! (নিষ্পাপ) তত্র ( তেষু গুণেষু) 

নিশ্থলত্বাৎ (শ্বচ্ছত্বাৎ) প্রকাশকং (ভাত্বরমূ) অনামক়ং (নিরু- 

পদ্রবং শাস্তমিত্যর্থঃ) সর্বং সুখনঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন (সুখাসজ্য। 

জ্ঞানাসক্ক্যা ) চ | দেহিনং ] বরাত ( যোজয়তি )॥ ৬ 



৫১৬ শামন্তগবদ্গাতা । [ ১৪শঃ অঃ 

রজে৷ রাগাতবকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্তবন্ূ । 

তন্নিবপ্লাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেছিনম্ ॥ ৭ 
অনু ।+-হে নিষ্পাপ অঙ্জুন! এ গুণত্রয়মধ্যে সত্বপ্ডণ 

নির্মল বলিয়। ভাম্বর ও নিরুপদ্রব (শান্ত); উহা! দেহীকে নুখাসক্তি 

ও জ্ঞানাঁসক্তিতে সংযোজিত করে অর্থাৎ আমি স্ুখা, আমি জ্ঞানী 

এইরূপ বোধ জন্মাইয়। দেয় ॥ ৬ 

স্বামী ।--তত্র সন্ত লক্ষণং বন্ধকত্ব গ্রকারঞ্চ|হ--তব্রেতি। 

তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্বং নিশ্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাঁৎ স্কটিকবৎ 

প্রকাঁশকং ভাঁঙ্ধরম্ অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবং শাস্থমিত্যর্থঃ। অতঃ 

শান্তত্বাৎ স্বকাধ্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গন্তেন বধ়।তি, গ্রকাঁশকত্বাচ্চ 

স্বকাধ্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বয়াতি। হে অনয। নিষ্পাপ । 

অহংস্থখীজ্ঞানী চেতি মনোধর্মাংস্তদভিমানিনি ক্ষেত্রজ্বে সংযো- 
জয়তীত্যর্থ: ॥ ৬ 

অন্থয়ঃ |--হে কৌন্তেয়! তৃঞ্কাঁসঙগসনুগ্তবং রজঃ রাঁগাঁঝকম্ 
( অন্র্নরূপং) বিদ্ধি (বিজানীহি); তৎ্ (রজঃ) দেহিনং 

( জীবং) কশ্মনঙ্গেন ( কগ্মাসক্যা1) নিবরাতি (দিতরাং বাতি ) 

[ তৃষ্ঠাসঙ্গাভ্য।ং হি বম্মস্থ আদক্তির্ভবতি 10 ৭ 

অনু |-_হে কৌস্তেয়! তৃষ্ণ। ও. আনূক্তি হইতে জাঁত 

রজোগুণ অন্রঞ্জনাত্মক জাঁনিবে) উহা! দেহীকে কর্মমাসক্তিতে 

সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করে; [তৃষ্ণা অপ্রাপ্তব্ষয়ে অভিলাষ; সঙ্গ 

প্রাপ্তবিষয়ে সবিশেষ আসক্তি; এই দুইটি হইতেই কশ্মে আপন্তি 
জন্মি্। থাকে ]॥ ৭ 

স্বামী |-_-রজসে৷ লক্ষণং বন্ধকত্বাঁহ--রজ ই 

জ্ঞককং গরণং রাগাত্রকমন্ছরঞ্জনরূপং বিদ্ধি; অত এব তৃষফাঁসঙ- 

তি। ব্রজঃ- 



১৪শঃ অং] চতুর্দশোহ্ধ্যায়:। ৫১৪ 

তথস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনামূ । 

প্রমাদালস্তনিদ্রোভিস্তনিবধাতি ভারত ॥ ৮ 

সমৃস্তবং তৃষ্ণা অপ্রাথেইর্খেহভিলাষং, সঙ্গঃ প্র।প্রেতর্থে প্রতি, 

বিশেষেণাসকতিস্তয়োস্ফাসদরে ২ সমুপ্তবোহন্মীৎ তব্রজে। দেহিনং 

ৃষটাপৃ্া্থেমু কর্ন সঙ্গেনাসক্ধ্যা হিতরাং বাতি? তৃষ্কাসঙ্গাভ্যাং 
হি কন্মস্বাগক্তির্ভবতি ইত্যথ্ঃ ॥ ৭ 

টিপ্পনা 1 আবরণ শক্ভিবূপ অজ্ঞান হইতে তমোগুণ উৎ- 

পন্ন হয়, অতএব অবিবেকক্ধপে সমস্ত গ্রাণীর মোহন-_ভ্রান্তিজনক, 

এবখিখ তমোগুণ, মানবকে প্রমা্, আলগ ও নিদ্রার সহিত সংযুক্ত 

করে। গ্রমাঁদ অথ বিষয়বিবেকের অপামধ্য-সত্বকাধ্য গ্রকাশের 

বিরোণী, আলম্ত অর্থ প্রবৃত্তির অসানথ্য--রজে।গুণকার্ধ্য প্রবৃত্তির 

বিরোধা, এই উল্ভয়গুণ বিরোধী তথো গণাশয়া বৃদ্তি নিপ্রানামে 
অভিহিত ॥ ৭ 

অশ্ব? 1--হে ভাত! তমস্ত অজ্ঞানজং বিদ্ধি অত এব] 

গর্ববদে নাং মোচনং (শ্রান্তিননকং )3 তত (৩ম: ) গুযস্কাণাল নয 

[নধাভঃ [ দেহিনং ]নবগ্কাতি। [ প্রমাদঃ অনবধানমূ, আলস্তম্ 

অনুগ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তন্য অবসাদঃ ]॥ ৮ 

অনু | হে ভারত ! তনোগুণ অজ্ঞান হইতে জাত গানিবে। 

অতএব উহ! জীবের মোহোখপাদক 3 তমে|গুণ জীবকে প্রমাঁদ, 

আলন্ত ও নিদ্রাতে আবদ্ধ করে, [ গরমাদ অনবধানতা, আলন্য 

অলুগ্ভম, নিদ্রা চত্তের অবদন্নতা ]॥ ৮ 

স্বামী |__তমলে। লক্ষণং বন্ধকধাহ -তম ইতি। তমস্ত 
জ্ঞানাজ্জাতম্ মাবরপণক্ি গ্ধানাণি প্ররুতযংশ।ভুড্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থ; | 



এ ্রীমন্তগ্ববন্গীতা। [ ১৪শঃ অঃ 

সত্ব স্থথে সগ্তায়তি রজঃ কন্্মণি ভারত | 

তন্তানমারৃত্য ভু তমঃ প্রম'দে সপ্ভীযত্যুত ॥ ৯ 

রজস্তমশ্গাভিভূয় সত্তবং ভবতি ভারত । 
রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং রজস্তথা ॥ ১০ 

অতঃ সর্বেষাং দেহিনাং মোঁহনং ভ্রাস্তিজনকম্7 অত এব প্রমাদেন 
আলস্তেন নিদ্রয়া চ তত্তমো৷ দেহিনং নিবপ্লাতি। তত্র প্রমাদোহন- 

বধানম্, অ।লশ্তমনুদ্ামঃ, নিদ্রা! চিন্তস্তাবসাদো লয়ঃ ॥ ৮ 

অন্ৃথয়ঃ 1---হে ভারত ! সত্বং | দেহিনং ] স্থখে সগ্য়তি 

( সংঙ্কেষক়তি ), রজঃ কম্মণি [ সঞ্জয়তি ]; তমঃ তু জ্ঞানম্ আবৃত্য 

( আচ্ছা) প্রমাদে সপ্রয়তি ; উত-_-আলম্াদাীবপি সংযোজয়তী- 

ত্যর্থঃ ॥ & 

অনু 1 হে ভারত! সত্বগুণ দেহীকে স্ুথে এবং রজোগুণ 

কর্মে আসক্ত করে; পরন্ত তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছ।দিত করিয়া 

প্রমাদে সংযোজিত করে । আর আলশ্ত মোহাদিতেও সংযোজিত 

করিয়া থাকে ॥ ৯ 
স্বামী |--সত্বীণীনামেব স্বকাঁধ্যকরণে সীঁমর্থযাতিশয়মাহ-_ 

সত্ভবমিতি। পত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষ্তি দুংখশোকাদিকারণে 

সত্যপি স্ুখাঁভিমুখমেব দেঁহিনং করোতীত্যর্থ:; এবং সুখাদিকারণে 

সত্যপি রজ্ঃ কশ্মণ্যেব সঞ্জীয়তি, তমস্তব মহত্সঙ্গেনোত্পদ্যমানমপি 

জ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য গ্রমাদে সগ্তয়তি, মহন্তিরপদিশ্টমানত্যাথন্তান- 

বধানে যৌজয়তি, উত অপি আলম্তাদাবপি সংযৌজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ 

অন্থয়ঃ ;-_হে ভারত ! রজঃ তম; অঙ্ভূয় ( তিরস্কৃত্য) 

স্তং ভবতি( আনৃষ্টবশাৎ প্রাছুর্ভবতি ); সত্তং তমস্চ [ অভিভূয় ] 



১৪শঃ অঃ ] চতুর্দাশোহধ্যায়: | ৫২১ 

সব্বদ্বারেষু দেছেহম্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে | 

জ্ঞানং যদ। তদ। বিদ্যা দ্বিরৃদ্ধং সত্তবমিতুযুত ॥ ১১ 

রজঃ [ প্রাহুর্ভবতি ] তথ ( তদ্বৎ) সত্বং রঞ্জশ্চ [ অভিভূয় ] তমঃ 
[ গ্রাহুর্তভব ত ]7 ১০ 

অনু ।__হে ভারত! ভীবের অদৃষ্টবশে কখন কখন রজো- 
গুণ ও তমোগুণকে ঢাকিয়। রাখিয়। সত্বৃগুণ প্রাহুর্ভূত হয়; কখন 

স্ব ও তমোগুণকে আবৃত করিয়া রজোগু৭ প্রাছুতূতি হয়; আর 

কখন বা সন্বপগুণ ও রজোগুণকে আচ্ছাদিত করিয়া তমোগ্ুণ উদ্ভূত 
হইয়া থাকে ॥ ১০ 

স্বামী ।--তত্ত হেতুমাহ--রজ ইতি। রজন্তমশ্চেতি 
গুণদ্বয়মভিভূদ্দ তিরগ্ৃত্য সর্তবং ভবতি অনৃষ্টবশাহুস্ভবতি, ততঃ 
স্বকাঁধ্ে স্থথে জ্ঞানাদৌ সঞ্জমতীত্যর্থ)। এবং রজোঙপি সত্বং 

তমশ্চেত গুণহযমন্ভিভু্ উত্তবতি, ততঃ স্বকার্ধ্য তৃষ্ণাদংজ্ঞানদ 

সংযোজয়তি, এবং তমোহপি সত্বং রহ্ুশ্চোভাবপি গুণাবভিভুয় 
উদ্ভবতি, ততশ্চ স্বকার্ষো প্রমাদালস্তাদৌ সংযোজয়তীত্যর্থ: ॥ ১, 

টিপ্পনী __গত্রয় পূর্বোক্ত কার্ধাসমূহ কথন নিষ্পক্প করে 

ইঙ্া এই শ্লোকে বলিতেছেন । যখন রঙজঃ ও তমঃ এই গুণদ্বরকে 

অভিভূত কণা সবগ্তণ উদ্ভৃন হয, তখনই পে পু.র্াক্ত নিজ কাধ্য 
সম্পন্ন করে, এইরূপ রজোগুণ যখন সত্ব ও তমোগুণকে অতিভূত 

কিয়া উদ্ভৃহ হয়ঃ তখন নিজ অপাঁধারণ কাধ্য নিষ্পাদন করে, 

তমোগুণ যখন সত্ব ও রঙোগ৭ অ5ভূত করিঘা একশ লাভ করে, 

তখন পূর্বোক্ত নিজ অনন্যসাধারণ কাঁধ্য সম্পন্ন করে ॥ ১০ 
অন্থয়ঃ |-যদা অশ্মিন দেহে সর্ধন্থারেষু ( শ্রোজাদিযু ) 



৫২২ শ্রীমন্তগবদ্গীত। | [ ১৪শঃ অ 

লোভঃ প্রবৃতিরারভ্তঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা । 
রজস্তে তানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ 

জ্ঞানং (জ্ঞানাত্সকঃ) প্রকাশঃ উপজায়তে তরদ। [ অনেন প্রকাশ- 

লিজেন] সত্ব বিবুদ্ধম ইতি বিদ্যাৎ। [উতশম্বাৎ সুখ।দিলি'জ- 

নাপি জানীয়াৎ ইত্যুদ্দম]॥: 

অনু |-_-যখন এই দেহে শ্রোত্রাণি মূ হন্দ্রি়দারে 
জ্ঞানাত্মক প্রকাঁশ উৎপন্ন ২য়, তখন এই প্রকাশ চিহ্বদ্ধার! বুঝিতে 

হইবে যে, সত্বপগ্তণ বিশেষরূপে বুদ্ধি গ্রাপ্প হইয়াছে । | উত শব্ধে 

ন্বখাঁদি চিহুারাও সত্ববগুণ বুদ্ধি হইয়াছে জীনিবে এই কথা বল! 
হইল ]॥ ১১ 

স্বামী ।__ ইদানীং সত্তাদীনাং বৃদ্ধানাং লিঙ্গ গ্াহ--ভরিভিঃ 

নর্বপ্থারেঘিত অশ্িন্নাতুনো ভোগায়তনে দেতে সর্কেঘপি ছ্বারেষু 

শ্রোন্রাদিষু যদ। শব্দাদিজ্ঞানাত্মকং প্রকাশ উপজাঁয়তে উৎপছ্যতে, 

তদানেন প্রকাঁশলিজেন সত্বং বিবুদ্ধং বিস্তাৎ জানীয়াৎ। উত্শবাৎ 

ন্থখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিতুযুক্তম ॥ ১১ 

অন্বয়ঃ ।--হে ভরতর্ভ ! লোভঃ গ্রবুত্তি: কর্মণাম্ আরস্তঃ 

অশমঃ স্পৃহা এতানি [ চিহ্নানি ] র্ঈসি বিবৃদ্ধে [সতি] জায়স্তে 
( উৎ্পদ্যন্তে )॥ ১২ 

অনু !-_হে ভরতশ্রেষ্ঠ! লো, প্রবৃত্তি, কর্মারস্ত, অশাস্তি 

ও স্পৃহ!_-এই গুলি রজোগুণ বিশেধরূপে বর্ধিত হইলে উৎ্পঙ্ 

হইয়। থাকে ॥ ১২ 

স্বামী ।__কিঞ্চ লে!ভ ইতি। লোভে। ধনাদ্য।গমে 
বহুধ! জায়মানেইপি যঃ পুনঃপুনর্কর্ধমানোৌৎভিলাষঃ, প্রবৃত্তিনিত্যং 

কুর্ববন্দ্রপতা, কন্মণাঁম।রস্তো গৃহাদিনিশ্মানোদ্যমঃ, অশম হদং কৃত্েদং 



১৪শঃ অঃ] চতুর্দশোহ্ধ্যায়ঃ | €২৩ 

অপ্রকাশোহপ্ররৃত্তিশ্চ গ্রমাদো মোহ এব চ। 
(তদস্তেতানি জায়ন্তে খিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ 

করিস্মামাতাদসন্কল্প ববল্লাজণরমঃ স্পৃহা উচ্চাবচেষু দৃষ্টশাত্রেু 

বস্তধু ইতস্ততো গিদ্বক্ষা,৪জপি বিবুদ্ধে সতি এতানি (লঙ্গনি জায়স্তে 
এতৈজিগৈ রজোগুণন্ বুদ্ধং জানীয়াদিত্যর্থ: ॥ ১২ 

টিগ্লণী ।- প্রচুর ধনাগম হইতে থ|বিলেও প্রতিক্ষণে 
বদ্ধমান ধনাভিলাষ -লোভ অথাৎ যথাঁথ অর্থদির প্রাপ্তিঘ।রাঁও 

অন্নেয় ইচ্ছাবিশেষ, নিরস্তর চেষ্টার নাম প্রবৃত্তি, কর্নোর আস্ত 

ক।ম্যনিষিদ্ধ ভূ তকায্যের উদ্যেগ, অশম- এই কাধ্য করিয়া 

এই কাঁধ্য করিব এইরূগ সঞ্ষল্পের অনিবৃত্তি, স্পৃহ]-_ষে কোনরূপে 

অল্প অথবা অধিক পরদ্রবে।র গ্রহণেচ্ছ! ৷ রাঁগাখুক রশোগুণ বৃদ্ধি- 

প্রাপ্ত হইলে নঙ্ুষ্ের এই সকল ব্যাপার হইয়া থাকে অর্থাং এই 

সকল কা্যদার! রজোগুণের বুদ্ধি অনুমান করিবে ॥১২ 

অন্বয়ঃ |--হে কুরুনন্দন! অপ্রকশঃ (বিবেকজংশঃ) 
অপ্রবু্তঃ ( অন্ুগ্ঠম:) প্রমাদঃ ( কর্তব্যাভমন্ধীন্রাহিত্যং ) মোহঃ 

(মথ।াভি'নবেশঃ) এব চ এতানি তমসি বিবৃদ্ধে [মতি] 
জালস্ত ॥১৩ 

এন্ড 1 হে কুরুনন্দন ! বিবেকত্রংশ, উদ্ভমহীনতা, কর্তব্য 

কার্যে অন্থণন্ধান রাহিত্য এবং মোহ--এই চিহ্গুলি তমোগু? 

বুঞ্চ প্রপ্হইলে উম্ম ১য় ॥ ১৩ 

* সী কঞ্চ এপ্রকাশ ইতি । অঞ্কাশো বি ক" 

ভ্রংশ:, অবনত নুদ্য ৭২, পরমা": কর্তব্যার্থানুপন্ধ।নরাংত্যং, মেছো 

মিথ) ভিনিবেশ:,তমনি প্রবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি চিহ্হানি জায়স্তে 

এতৈত্তমসো বৃদ্ধিং জানীয়াদি ত্যর্থঃ॥১৩ 
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যদ] সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং য়াতি দেহভূৎ | 
তণেভমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিগগ্যতে ॥ ১ 

রজসি গ্রলরং গত্বা কম্মসাঙগযু জায়তে । 

তথা প্রলীনম্তমসি মূঢুযোনিষু জায়তে ॥১৫ 

অনৃয়ঃ |- যদ! তু সন্ধে প্রবৃদ্ধে  সতি ] দেহভৃৎ্থ (জীব: ) 

প্রলমং (মৃত্যু ) ষাতি (প্রাপ্মোতি ) তদা উত্তমবিদ।ম্ ( উত্তমান্ 

হিরণ্যগঞ্ভাদীন্ বিদস্তি উপাসতে যে তেষাম্ ) অমলান্ ( প্রকাশ- 

ময়ান্) লোকান্ প্রতিপদ্যতে ( প্রাপ্পোতি )॥ ১৪ 

অনু ।--যখন সত্বগুণ পরিবদ্ধিত হয়, সে সময় জীবন যদি 

দেহ ত্যাগ করেন, তবে তিনি হিরণ্যগর্ভোপ।সকগণের গ্রকাশময় 

লোক সকল প্রাঞ্ধ হন ॥ ১৪ 

স্বামী |--মরণসময় এব বৃদ্ধানাং সত্বাদীনাং কলবিশেষমাহ-_ 

ধদেতি ছ্বাভ্যাম্। সন্ত্ে প্রবৃদ্ধে সতি ম্দা জীবে! মুতু।ং প্রাপ্পোতি 
তদ। উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভশীন্ বিদস্তি উপাসত ইত্যুত্তমবিদস্ডেষাং যে 

অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ স্থখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতি- 
পগ্চতে প্রাপ্পোতি ॥ ১৪ 

টিগ্পনী ।__ ইদানীং মরণসময়ে প্রবৃদ্ধ সত্ব দিগুণের বিশেষ 
বিশেষ ফল বলিতেছেন ।--_ দেহাঁভিমানী জীব যদি সত্বগুণ প্রবৃদ্ধ 

হইলে মৃত্যুপ্রাঙ্থ হয়, তবে সে উত্তম--হিরণ্যগর্ভাদির উপা”ক- 
গণের অমল ভোগস্থান লাভ করে, রজঃ এবং তমোমলরহিত সুখ- 

ভোগ্য লোক প্রাপ্ত হয় ॥.৪ 

অন্বয়ঃ !-বজসি | প্রবৃদ্ধে সতি ] প্রলর়ং ( মৃত্যুং ) গ্বা 



১৪শঃ অঃ] চতুর্দীশোহ্ধ্যায়ঃ। ০ 

কর্্মণঃ স্থকৃতন্তাহুঃ সাত্বিকং নির্্মলং ফলমৃ। 
রজসস্তু ফলং হুঃখমজ্ঞকানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬ 

(গ্রাপ্য ) কন্মসঙিষু ( কম্মাসক্তেষু মনুয্বেষু ) জায়তে ; তথা তমসি 

[ প্রবদ্ধে সতি 1 প্রলীনঃ (মৃতঃ) মুঢুষোনিফু ( পশ্বাদিযু) 

জা তে1১৫ 

সমন ]__রঞ্জেগুণ পরিবদ্ধিত হইলে যিনি দেহত্যাগ করেন, 
তিনি কশ্মাসক্ত মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন; আর যিনি, 

তমোগুণের পরিবর্ধনসময়ে দেহ্ত্যাগ করেন, তিনি পশ্বাদি মুঢ় 
যোনিতে উৎপন্ন হন ॥ ১৫ 

স্বামী ।_ কিঞ্চ রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং 
প্রাপ্য কন্মাসক্েষু মন্ধযোষু জায়তে, তথ! তমপি বিবৃদ্ধে সতি 
প্রলীনো মৃতো মূঢযোনিষু পশ্বাদিযু জায়তে ॥ ১৫ 

অন্বয়ঃ ।_-স্থরুতশ্ত (সাত্বিকস্ত ) কর্ণ: নিশ্বলং ( প্রকাশ- 

বছুলং ) সার্তিকং ( সত্বপ্ধানং) [হুখং] ফলম আহুঃ ( বস্তি) 
রজনঃ (রাজসন্য কম্মণঃ ) ফলং ছুঃখম্; তমসঃ ( তামসম্থী কর্মণঃ) 

ফলম্ অজ্ঞাঁনম্ ॥ ১৬ 

অনু |--জ্ঞানিগণ বলেন-_সাত্বিক কর্মের ফল নিশ্মল ও 

সত্বপ্রধান সখ; রাঁজসিক কর্দের ফল ছুঃখ এবং তামস কর্মের 

ফল অজ্ঞান ॥ ১৬ 

স্বামী ।-_ ইদানীং সত্বাদীনাং স্বাঁনুরূপকর্মদ্/রেণ বিচিত্র- 

ফলহেতুত্বম'ছ--কম্্ণ ইতি। স্থকূতশ্ত সাত্িকম্য কর্ধণঃ সাত্বিকং 

সত্বপ্রধানং নিম্মলং প্র ্াশবহুলং সুখং ফলমানুঃ কপিলাদয়ঃ। 

রজস ইতি রাজসম্ ক্ষরণ ইতার্থ:, কর্্মফলকথনস্ত প্রকৃতত্বাৎ তস্ত, 
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সত্বাৎ সঞ্জীয়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 

প্রমাদমোৌহেো তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ 

ছুঃখং ফলমাঁহুঃ; তমস ইতি তাঁমসশ্ত বশ্মাণ ইত্যর্থঃ, তশস্যাজ্ঞানং 

মুঢত্ধং ফলমাঁহুঃ, সাত্বিকাদিকণ্মলক্ষণঞ্চ পনিয়তং সঙ্গরহিতম্ 

ইত্যাদিন্টাদশাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬ 

টিপ্পণী।_-এই ঙ্লোকে নিজ নিজ কর্ান্থুসারে সত্বাদির 
বিচিত্র ফলসকল সংক্ষেপে বলিতেছেন! পরমধিগণ বলেন, 

সাত্তবিক কর্ম-_-ধর্রের ফল সান্ত্িক নির্মল সুখ, রাঁজস কর্শের_-পাপ 

মিশ্রিত পুণ্যের ফল, ছুঃখ--ছুঃখবহুল অল্প স্থথ। যেহেতু কার্ধ্য 

কারণের অঙ্রূপই হইয়া থাকে । তামস কার্ম্যের ফল, ;জ্জ্ঞান_- 

অবিবেক প্রায় দুঃথ। সত্বিকাদি কম্মের লক্ষণ, “নিয়তং সঙ্গ- 

রহিতং* (১৮শ ২৩শ) ইত্যাদি শ্োকে পরে বলা হইবে । এই 

(শ্লাকে বার্ধ; ও কারণের অভেদ কল্পন! করিয়া রজঃ ও তম:শব' 

তৎকার্ধ্য কণ্মাভিপ্রায়ে গ্রযুক্ত হইয়াছে; যেমন “পান্যমণি ধিচহি 

দেবান্” এই স্থানে ধান্যপদে পান্তপ্রভব তও্ুল লঞ্চিত,কারণ এখানে 

তঙুলই প্রকৃত, সেইরূপ এস্থানেও কন্মই প্রকৃত ॥ ১৬ 

অন্য়ঃ |--সত্ব1ৎ জ্ঞানং সংজীয়তে, রজসগঃ লোভ এব চ 

[ সংজায়তে ]) তমপ: অজ্ঞানং প্রমাদমোহেৌ এব চ ভবতঃ ॥ ১৭ 

অনু |__সত্ভ হইতে জ্ঞান জম্মে [ এতএব গাত্বিক কশ্টের 
ফল প্রকাশবহুল স্খ 17 রজোগুণ হইতে ০০1ভ জন্মে অতএব 

লোভ পূর্বক আরন্ধ কর্দের ফল দুঃথই বটে ] তমোগুণ হইতে 
প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় [ অতএব তাহার অজ্ঞান- 

প্রাপক ফলই হইয়] থাকে ] ॥ ১৭ 



১৪শঃ অঃ] চতুদ্দিশোংধ্যায়ঃ। ৫২৭ 

. উদ্ধং গচ্ছন্তি সত্ৃস্থ। মধ্যে ভিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। 
জঘন্যগুণবৃত্িস্থা' অধে। গচ্ছন্তি তাঁমসাঃ ॥ ১৮ 

স্বামী ।-_-তত্রৈব হেতুমাহ--সত্বাদিতি। শত্বাঙজজ্ঞানং 
সঞ্জায়তে, অত; সাত্তিকম্ত কন্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি; 

রজসে! লোভে! জায়তে তন্ড চ ছুঃখহেতুত্বাত্ত ৎপূর্ববকস্ত কশ্মণে! 

দুঃখং ফলং ভবতি, তমসস্ত গ্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবস্তি, ততম্তাম- 

সন্য কম্মণোইজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ 

টিপসবী ।-_-এতাঁদৃশ কলবৈচিত্র্যে কারণ বলিতেছেন। সত্ব- 

গুণ হইতে প্রকাশবহুল জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়। প্রকাঁশবহল 
স্বথ, সাত্বিক কর্মের ফল। রজোগুণ হইতে কোটি কোটি ধন।দি 

লাভে অনিবন্তনী্ন অভুলাষবিশেষরূপ লোভ উৎপন্ন হয়, ঈদৃশ 
নিরন্তর বর্ধমান লোভের পুরণ করা অশক্য বলিয়া, লোভ ছুঃখের 

হেত । এইজন্ব লোভপৃর্মক রাজণকর্মের ফলও ছুঃথ। এইরূপ 

তাঁমপ কর্ঘের ফলও যে তাস -অজ্ঞানাদি প্রায় হয়, ইহ 

যুক্তহ ॥ ১৭ 

অন্বয়ঃ |-__-সত্বস্থ!ঃ উর্ধধং গচ্ছন্তি, রাঁজপাঃ মধ্যে ভিষ্টস্তি, 

জঘন্তগুণবৃত্তিস্থাঃ ভ1মসাঃ অধং গচ্ছন্তি ॥ ১৮ 

অনু ।-_-সত্তবগুণপ্রধান জনগণ উদ্ধে গমন করেন অথাৎ 

সত্বগুণের উতৎকর্ষের তারতম্যান্ুসারে ক্রমখঃ উন্নত হইতে উন্নত" 

তর লোকে গমন করেন; রজোগুণগ্রধান মানবগণ মধ্যে 

অবস্থান করেন অথাৎ মন্ষ্যলোক প্রাপ্ত হন; আর তম:ঃপ্রধান 

ব্যক্তিরা অধোগমন করেন অর্থাৎ তমে গুণের বুদ্ধির তারতম্য" 



৫২৮ শ্রীমন্তগবদগীত। ৷ [ ১৪শ: অ: 

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তীরং যদ। দ্রষ্টানুপশ্যাতি | 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত মন্ডাবং পোহধিগচ্ছতি ॥ ১৯ 
হুসারে ক্রমশঃ নিষ্ন হইতে নিম্নতর লোকে তামিস্রা্দি নরকে গমন 
করিয়! থাকে ॥ ১৮ 

স্বামী ।- ইদানীং সত্তাদিবৃত্তিশীলাঁনীং ফলভেদমাহ-_উর্ধ- 
মিতি। সত্বস্থাঃ সত্বপ্রবৃত্তিপ্রধান! উর্ধং গচ্ছস্তি, সত্ত্বোৎকর্ষতাঁর- 

তম্যাদৃত্তরোত্রশতগুণানন্দনানা মন্ুষ্যগন্ধর্বপিতৃর্দেবাদিলোকান্ 

সত্যলোকপর্য্স্তান্ প্রাপ্র,বস্তীত্যর্থ:। রাঁজসাস্ত তৃষ্ণাদ্য।কুলা মধ্যে 
তিষ্ঠস্তি মন্থয্যলোক এবোৎপছাস্তে। জঘন্তে। নিকষ্টস্তমোগ্ুণত্তন্ 

বৃদ্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ তত্র স্থিত অধো গঙ্ছন্তি তমসে]! বৃত্তি- 

তারতম্যাত্তামিশ্রাদিু নিরয়েষু উৎপদ্যান্তে ॥ ১৮ 
টিপ্ননী ।-_অধুনা সত্বাদি বৃদ্তিতে বর্তমান ব্যক্তিগণের 

পূর্বেরীক্ত ফলই উর্ধ, মধ্য, অপোভাবে বলিতেছেন । গ্পোকে তৃতীয়- 

চরণে বৃতিশব্ের প্রয়োগ আছে বলিয়া আগ্ভচরণঘঘ্নেও বু্তিই অভ্তি- 

প্রেত। সত্ববৃত্তিতে- শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও কর্খে নিয়ত ব্যক্তিগণ জ্ঞান 

কর্মের 'তারতম্যে উদ্দে-- সতালোক পথ্যস্ত গ্ন করে, রজোবৃত্তি: 
নিরত ব্যক্তিগণ পুণ্যপাপ মিশ্রিত মনুষ্যলোৌকে গমন করে, উর্দেও 

গমন করে না, অধ:পতিতও হয় না, জঘন্ত অর্থাৎ গু-দ্য়াসেক্ষা নিকৃষ্ট 

তমোবৃত্তিতে অবস্থিত ব্ভিগণ অধোদেশে গমন করে--পশ্ব দি 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৮ 

অন্থয়? 1--যদ। ্ষ্টা [বিবেকী ভৃত্বা ] গু ণভাঃ [ অগ্তং ] 

কর্তীরং ন অন্থপশ্তি ; গুণেভ্যশ্চ পরং (বা।তরিক্রম্ [শাত্মানং] 

বেভি (জানাতি) [তা] সমন্তাবং (ক্রঙ্ষত্বম) অধিগচ্ছতি 
(গ্রাপ্রোতি )॥ ১৯ 



১৪শা অঃ] চতুরগীশোধধ্যায়:। ৫২৪ 

গুধানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী গেহসমুস্তবান্ | 
জন্মস্বহাজরাছুঃখৈবিঘুক্তোহস্বতমঞ্্তে ॥ ২০ 

অনু ,_যখন দ্রষ্টী বিবেকী হইয়া ] বৃদধিপ্রতৃতি আকারে 
পরিণত গুণ ব্যতিরিক্ত অন্ত কর্তী দেখেন না অর্থাৎ গুণই সর্বব- 

কর্মের কর্ত,এহরূপ দেখেন এবং গুণ হইতে অতিরিক্ত পরমা ত্বকে 

অবগত হন, তখন তিনি ব্রহ্দত্ব প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন ॥ ১৯ 

স্বামী !--তদেবং গ্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুত্ধা 

ইদানীং তগ্িবেকতো খোক্ষং দর্শয়তি - নান্যমিতি । যদা তুষ্ট 

বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধযাদ্যাকারপরিণতেভ্যে। গুণ্ত্যোহন্তং কন্তীরং 

না্ুপশ্টাতি, অপি তু গুধ! এব কন্মাণি কুব্বস্তীতি »পশ্ততি গুণেভ্যশ্চ 
পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেন্তি, স তু খদ্তাঁবং ্তবমি” 

গচ্ছতি প্রাপ্পোতি ॥ ১৯ 

টিপ্ল নী | বর্তমান অধ্যায়ে বন্তব্যরূপে তিনটি বিষঙ্গের 

প্রস্তাব করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগের ঈশ্বরাধীনত্ত, 

কাঁহাকে গুথ বলে এবং কেন তাহার! বন্ধন করে, এই ছুইটি বিহয় 

বলা হইয়াছে ইদানীং গুণ হইতে কিনূপে মোক্ষ হয়, মুক্তের 
লক্ষণই বাকি? ইহা বল! অবশিষ্ট, গুণ মিথ্যাজ্ঞানীত্বক, অতএব 
সম্যক জানদ্বারাই তাহা হইতে মোক্ষ হয়,এই বিষয় বর্তমান শ্লোকে 

বলিতেছেন।--বি্চাঁরকুশল যে ত্ষ্ট কর্তীকে গুণ হইতে ভিন্র 

বিবেচনা না করেন অথাৎ অন্তঃকরণ বহিঃকরণ এবং শরীর-বিষয় 

ভাবাপন্ন গুধই সর্বকম্মের কর্তা এইরূপ দর্শন করেন এবং কর্তাকে 

কণ ও তংকাধ্যদ্বার! অসংস্ৃষ্ট, নির্বিকার সর্বপাক্ষী সর্ধবন্ধ সমান 

এবং এক বিবেচন] করেন, তিনি মন্দ্রপতা। প্রাপ্ধ হন ॥ ১৯ 

কত 



৫৩০ শ্রীমন্তগবদ্গীতা। [ ১৪শঃ অঃ 

অর্জুন উবাঁচ-_- 

কৈলিঙ্গৈস্্রীন্ গুণাঁনেতানতীতো ভবতি প্রভো|। 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ 

অন্বয়ঃ |-_:দেহী (জীবঃ) দেহসমুস্তবান (দেহোৎ্পম়ান্) 
এতান্ গুণাঁন্ অতীত্য ( মতিক্রম্য ) জন্মমৃত্যুজরাঁছুঃখৈঃ বিমুক্তঃ 
[ সন 1 অম্বতং ( পরমানন্দম্) অশ্বতে (প্রাপ্মোতি ) ॥ ২০ 

অনু -_দেহী দেহসভুত এই ত্রিবিধ গুণ অতিক্রম করিয়া 
জন্ম, মৃতু ও জরাজনিত ছুঃখনমূহ হইতে বিমুক্ত হন এবং পরমানন্দ 

ল!ভ করেন ॥ ২০ 

স্বামী |--ততশ্চ গুণরুতপর্ধবানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থে। ভব" 
তীত্যাহ_-গুধ।নিতি। দেহাদ্যাকারঃ সদুদ্তবঃ পরিণীমো যেধাং 

দেহলমুস্বাস্তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎক€তর্জন্মা- 

দিিব্বমুক্ত; সন্নমৃতম্ অঙ্গতে পরমা ক্রদ্ষা-]নন্দং 
প্রাপ্পোতি ॥ ২০ 

_ টিগ্লণী |-_কিরূপে ভগবজপতা প্রার্ত হন, তাহা বলিতে- 
ছেন।--দেহোৎপাত্তর কারণীতৃ* সব, রজঃ ৪ তমেোনামক এই 
গুগত্রয় অতিক্রম করিক্ব। জীবগণ জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ছুঃখছারা 
বিমুক্ধ হইয়। মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ 

অন্বয়ঃ .-__অজ্জুনঃ উবাঁচ_হে প্রভো ! কৈ: লিঙ্গৈঃ 

( কীদৃশৈঃ আম্মচিলৈ: ) [দেহী ] এত্ান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ 
ভবতি? [| দঃ] কিমাঢা?:7  কথং চ এতান্ ভ্রীন্ গুণান্ 

তিব্ত“ত (অতীত্য বর্ততে )॥ ২১ | 

অনু | - অঞ্জন কহিলেন প্রভা । জীব কীদৃশ আত্মচিট 



১৪শ$ অঃ] চতুর্দশে!ছধ্যাঁয়ঃ | ৫৩১ 

শ্রীভগবানুবাঁচ-_ 

. প্রকাঁশঞ্চ প্ররৃতিঞ্ক মৌহমেব চ পাগুব। 

ন ছেস্ি সম্প্রবৃত্বানি ন নিবৃত্ব'নি কাওক্ষতি ॥ ২২ 

ছারা এই তিন গুণের অতীত হন? তাহার আঁচার কিরূপ? 

কিরূপেই বা তিনি এই তিনটি গুণ অতিক্রম করেন? ৬১ 
স্বামী ।--গুণানেতানতীত্য  অম্ৃতনবশ্তত ইত্যেতস্ক,খা 

গুণাতীতশ্ত লক্ষণং তদাচারঞ্চ গুণাত্যয়োপায়্ সম্যগ বুড়তসরজ্ীন 
উব|চ--টকরিতি। হে গ্রভো ! কৈলিট: কীদৃশৈরাত্মচিহৈগুণ 

তীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্ন:, ক আচারে।হস্তেতি কিমাঁচার: 
কথং বর্তত ইত্যার্থ:, কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংক্্ীনণি গুখানন্ীত 
বর্তীতে, তৎ কথয্বেত্যর্থঃ ॥ ২১ 

টিপ্লনী 1--গুধত্রয় অতিক্রম করিয়া কবলা লাভ করে, 
ই] শুনিয়। গুণাতীতের লক্ষণ, আচার এবং অভিক্রমের উপায় 

সম।কৃরূপে জাঁনিবাঁর জন্য অঞ্জুন বলিলেন।--এই গুগন্রয় দে 
অকিক্রিম করিয়াছে ত।হার লক্ষণ কি? কি লক্ষণছারা তাহ|কে 

গুণ্তীত বলিয়! জানিতে পারিব ইহ! তুমি বল, এই এক গ্স্স; 
দিতীয় প্রশ্ন--তাহার কি আচার? তে কি যথেচ্ছাচার অথবা 

সংযহাচার? তৃতীয় প্রশ্ব-কিরূপেই বা গুণত্রয়কে অতিক্রম 

করা যাঁয় অর্থাৎ গুণত্রয় অতিক্রম করার উপায় কি? প্রভু 

সন্বেধনের তাৎ্পর্যয--প্রতৃ যেমন ভূত্যের দুঃখ দূর করেন, সেইব্প 
তুমিও এই সকন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দানে অংমার ছুংখ দুর 
বর ॥ ২১ 

অন্বগনঃ '-__শ্রীভগবান্ উবাঁচ-হে পাগ্ুব। গ্রকাঁশং 



৫৩. শ্বীষস্তগবদ্গীত1। [ ১৪শ: আআ: 

( সন্তকার্ধযৎ ) প্রবৃত্তিং ( রজ:কার্ধাং) মোহঞ্চ (তষ£কাধ্যম্ ) এব 
চ-[ এতানি ] সম্প্রবৃন্তানি [ সম্ভি)], য:ং [ ছুঃখবুদ্ধ্াা ] ন ছে, 

নিবৃত্তানি [ সন্ভি] [স্ুখবুদ্গ্যা ) ন কাঁজ্ষতি [সঃ গুণাতীত 

উচ্যতে ]॥ ২২ 

অনু ।-_শ্ীভগবান্ কহিলেন,হে পাণ্ুব ! খিনি [সত্বকার্ধ্য) 

প্রকাঁশ, [ রজঃকাঁধ্য ) প্রবৃত্তি এবং [তমঃকাঁধ্য ] মোহ--এই 

গুলি শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইলে, ছুঃখবুর্ধিতে ততৎসমূহে দ্বেষ প্রকাশ 

করেন না, আর নিবৃত্ত থাঁকিলেও ন্বখবুদ্ধিতে অভিলাষ করেন 
ন। [ তিনি গুণাতীত নামে অভিহিত হন ]॥ ২২ 

স্বামী 1-শ্থিতপ্রজ্ঞ্ত কা ভাঁষ! ইত্যাদিন! দ্বিতীয়াধ্যামপৃষট- 

মপি দত্ে।ভরমপি পুনর্বরিশেষবুতৃৎসয়। পুচ্ছতীতি জ্ঞাত্ব। প্রকার স্ত- 
রেণ তশ্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুব।চ--প্রকাঁশঞ্চেত্যা দ্ষড় ভিঃ। 

তত্রৈকেন লঙগণমাহ__প্রকাঁশমিতি । প্রকাশঞ্চ  সর্বদ্ধারেযু 

দেহেহস্রিম্ন পূর্ববোক্ং সত্বকার্্যং, প্রবৃত্তিঞ রজঃকার্যয* মোহর 

তমঃকাধ্যম্ উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্বাদীন।ং সর্ধাণ্যপি কারধ্যাণি ঘথা- 

যথং সম্প্রবৃত্ত।নি স্বতঃ প্রবৃত্তানি সন্তি দুঃখবুদ্ধ্া। যো ন ছে নিবৃ- 

ত্তানি চ সম্ভি স্ুখবুদ্ধা। যো ন কাঁজ্ষতি, গুণা তীতঃ ল উচ্যতে ইতি 

চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২২ 

টিপ্রনী ।-_-বদিও পূর্বে “স্থিত প্রজ্ঞন্ত কা ভাষা” (২য় ৫৪শ) 

ইত্যাদি শ্লোকে অঞ্জুন একব!র এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং 

ভগবান্ও “প্রজহাতি যদা কামান্” (২য় ৫৫শ) ইত্যাদি শোকে 

তাঁহার যথাঁধথ উত্তর দিয়াছেন, তথাপি বিশেষভাবে জানিবার 

জন্যই অজ্ঞ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই মনে করিয়া ভগবান্ 
গ্রকাবাস্তরে তাহার লক্ষণাদি বলিতেছেন ।-্ব ন্ব কারণবশ-ঃ 



১৪শঃ অঃ) চতুর্দশোধধ্যায়ঃ। ৫৩৩ 

উদ্বাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে | 
গুণ] বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙগতে ॥২৩ 

উৎপন্ন-_সত্বকাধ্য প্রকাশ, রজঃকার্ধ্য প্রবৃত্তি, তম:কাধ্য মোহ 

হুঃখরূপ হইলেও, ধিনি ছুঃখবুন্ধিতে দ্বেষ করেন না এবং শব স্থ 
কারণবশতঃ বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও ন্খবুদ্ধিতে তাহা আকাঙ্ষ। 

ফরেন না, এতাদূশ রাগঘ্বেষশূন্য ব্যক্তিই গুণাতীত নামে 
অভিহিত হন ॥ ২২ 

অন্থয়ঃ |-_উদ্বাসীনবৎ (সাক্ষিতয়।) আসীন (স্থিত: ) 

[ সন] গুণৈ: (গুধকাধ্যৈঃ) ষঃ ন বিচাল্যতে (শ্বরূপাৎ ন প্রচ্যবতে) 

[অপি তু] গুণাঃ [ এব ] গুণেষু(ম্বকার্যযেধু) বর্তন্তে ইত্যেবং [মতা] 

যঃ অবতিষ্ঠতি ( অবতিষ্ঠতে) ন চ ইঙ্গতে (নচলতি) [সঃ 

গুণ।তীতঃ উচাতে ] ॥ ২৩ 

অনু ।--ধিনি উদাসীনের স্যার অবানথত হইয়া গুণকার্ধ্য 
স্থথাদিছারা আত্মস্বূপ হইতে বিচলিত হন ন!; প্রত্যুত গুণ 

ন্বকল স্ব স্ব কার্ষ্য ব্যাপৃত আছে, [ তাহাদের সহিত আমার কোন 
সম্বন্ধ নাই] এইরূপ মনে করিয়! ভূষ্ধী তাবে অবস্থান করেন, 
কিছুতেই বিচলিত হন না তিনিই গুণাঁতীভ নামে 

অভিছিত ] ॥ ২৩ 

স্বামী ।-_তদেবং শ্বসংবেগ্যং গুণ'তীতশ্ত লক্ষণমুক্ক। পর- 

সংবেদ্যং তশ্থ লক্ষণং বক্ত,ং দ্বিতীয় প্রশ্রন্ত কিমাচাঁর ইত্যেতস্টোত্তর- 
মাহ-উদ্ানীন ইতি ভ্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতর। আমীনঃ 

লিতঃ সন্ গুণৈপ্তণকাধ্যৈঃ সুখছুঃখাদিভিন যো বিচ।লাতে স্বরূ ক 
প্রচ্যবতে, অপি তু গুণা এব স্বকাযোধু বর্তগ্চে এতৈশ্মম স্ন্ধ এব 
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সমছুঃখন্খত স্বস্থঃ সমলোফ্টাশ্মকাঁঞ্চনত। 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাতবংস্ততিঃ ॥ ২৪ 

নান্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যন্তষ্ীমবতিষ্ঠতি। পরস্মৈপদমার্মম্। 
নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩ | 

টিপ্লনী ।-_গণ।তীতের লক্ষণ বলিয়া প্লোকত্রয়ে “তাহাদের 
কি আচার” এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। যেমন উদাশীন 

ব্যক্তি বিবদমান ব্যক্তিঘয়ের কোঁন পক্ষ অবলম্বন 'না করিয্ 
অম্রাগ বা ছ্বেষ প্রকাশ করেন না, সেইরূপ আত্মবিৎ ব্যক্তি 
রাগ-ছেষ/ভাবনিবন্ধন স্ব স্বরূপে অবস্থান করিয়া সুখছুঃখাদ্যা- 
কারে পরিণত গুণদ্বারা স্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। ৭৭ 
সকল পরস্পর পরস্পরেই বর্তমান, তাহার সহিত সর্ব্ভাঁসক 
পুরুষের কোন সম্পর্ক নাই, তিনি নির্বিকার দ্বৈতশৃন্ত এইরূপ 
নিশ্চয় করিয়া যিনি অবস্থান করেন এবং কোঁন বিষয়ে ব্যাপৃত 

হন না, তাদৃশ ব্যক্তিই গুণাঁতীত বলিয়া কথিত হন ॥ ২৩ 

॥ ভানুয়ত 1--% সমহুঃথনখঃ স্বস্থঃ (স্বরূপে এব স্থিতঃ). 

সমলোষ্টাশ্মকাঁঞ্চনঃ তুল্য প্রিকক।প্রিক্: ধীর: ( ধীমান্) তুল্যনিন্দাত্ম- 
গংপ্কতিঃ [ সঃ গুণাতীতঃ উচ্যতে ]॥ ২৪ 

অনু ।-_ধিনি স্থখছুঃখে সদভা বাঁপন্ুযিনি স্বরূপে অবস্থিত, 
ধিনি লোষ্ট, প্রস্তর ও স্বর্ণে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে 

পমভাঁবাপক্ন, ধীমান্ এবং নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য মনে করেন, 
[ তিনি গুণাঁতীত নামে অভিহিত ] ॥ ২৪ 

স্ব'মী |1--অপিচ সমেতি। সমে ন্্থছুঃখে যন্ত, ষতঃ 

স্বক্গঃ জবান এল হই, "মল সমানি লোঙাশাকাঞনানি নত) 



১৪শঃ অঃ] চতুর্দীশোগ্থধ্যায়ঃ । ৮৩৫ 

মানাপমানয়োস্তলাস্তলেহা মিব্রারিপক্ষয়োঃ। 

সর্বারভ্তপরিত্যাগী গুণাতীত্বঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ 

তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে স্ুথছঃখহেতুভৃতে যস্ত, ধীরো ধীম!ন্, তুপ্যা নিন্দা 
চ আত্মনঃ স্ততিশ্চ যস্য ॥ ২৪ 

অন্থয়ঃ ।*-ষঃ মাঁনাপম।নয়োঃ তুল্য:,মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্য: 

সর্ববারভ্তপরিত্যাগী ( সর্বান্ উদ্যমান্ পরিত্যক্ত,ং শীলং যন্ু সঃ) সঃ 
গুখাতীতঃ উচ্যতে ॥ ২৫ 

অনু ।-_ধিনি মান ও অপমানে তুল্য, শক্র ও মিত্রে তু্য- 

ুদ্ধি্পন্প এবং ঈর্বববিধ উদ্যম-পরিত্যাগী--ঈদৃশ ব্যক্তি গুণীতীত 
ন/মে অভিহিত ২৫ 

স্বামী ।-_অপি চ মানেতি, মানে অপমাঁনে চ তুক্যঃ 

মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুলাঃ, সন্বান্ দৃষ্াদৃষ্টার্থারভ্তানগদামান্ পরি- 
ত্যজ,ং শীগং য্ত স এবপ্ততাচ।রযুক্তে! গুণ।তীত উচ্যতে ॥ ২৫ 

টিপ্পনী 1-_ যেহেতু দ্বৈত দশনের অভাবে তিনি স্বূখেই 
অবস্থান করেন, এহ জন্য রাঁগ-দ্বেষের অভাববশতঃ যাহার স্থখছুঃখ 

সমজ্ঞান ; লোষ্ট, প্রস্তরথণ্ড ও স্বরণে যাহার তুল/)জ্ঞান-_-হেঞ্ঠোপাদেয় 

জ্ঞানতীন, ধাহার হ্বখছুঃখের কারণ_-প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তরতে সম- 
জ্ঞান, যিনি ধার, যিনি দৌধষকীর্তন ও 'গুণকীর্তনে সমান জ্ঞান 

করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি গুণ|তীত বলিয়া অভিহিত হন। মান 

_-আদপ্, অপমান--অনাদর, ইহাতেও ধিনি তুপ্য--হর্ষবিষাদ শূন্য । 
নিন্দা স্কতি শন্দবূপ, মান-অপমাঁন শবীর এবং মনের ব্যাপাঁর- 

বিশেষ, ইহাই উভয়ের ভেদ। শক্র-মিত্রে সমঙ্জানসম্পক্ন-_মিত্রের 
যায় শক্রতেও দ্বেষহীন, অথবা হিজে সিত্র ও পক্রুর অ্গ্রহ এবং 
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মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
: স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ভ্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬ 
ব্রহ্ষণো হি প্রতিষ্ঠাহমস্তৃতস্তাব্যয়স্ চ। 

শাখতম্য চ ধর্ধাস্য স্থখস্তৈকান্তিকম্ত চ ॥ ২৭ 

ইতি শ্রীমহীভাঁরতে শতপাহল্স্যাং সহিতায়াঁঁ বৈয়াসিবাং 

শীক্ষপর্বশি শ্রীমদ্ভগব্দ্গীতাস্থপ€ ষৎস্ত্র ত্রহ্ষবিদ্যায়াং 

যে।গশাস্ত্ে শ্ররুষ্ণজ্জুনস- বাদে গুণত্রয়ব্ভাগ" 

যোগে নাম চতুর্দশোহধ্য।য়ঃ ॥ -৪ 

নিগ্রহহীন। দেহযাত্রী নির্বাহোপযোগী কর্ম ব্যতিরেকে 
যাবতীয় কর্মের পরিত্যাগকারী- সন্ধারস্তপরিত্য।গী, ঈদ্ূশ বিশেষণ 
বিশিষ্ট ব্যক্তি গুণাতীত ॥ ২৪/২৫ . 

অন্থয়? |-_বশ্চ মাঁম্ অব্যত্চারেণ ( একাস্তেন) ভক্তি, 

যোগেন সেবতে, সঃ এতান্ গুণ!ন্ সমতীত্য ( সম্যক্ অতিক্রম্য ) 

্রন্মভূয়ায় (ব্রক্মভাঁবার মোক্ষায় ) কল্পা:ত (সমর্থো ভবতি )॥ ২৬ 

অধ |-_-িনি একান্ত ভক্তিযোগ-সহকারে আমাকে সেবা 
বরেন, তিনি এই গুণভ্রয় সগ্যকৃরূপে অতিক্রম করিয়া ব্রদ্ষভাব 

প্রাপ্তির যোগ্য হন ॥ ২৬ 

.. আ্বীমী ।-_কথকৈতাসসত্রীন গুধানিতিবর্ভত ইত্যন্ত প্রশ্নন্ত্রো 
ত্বরমীহ--মাঞ্চেতি।  চশব্দোইবপারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বর- 

মব্যভিচারেণ এঁকাস্তেন ভক্তিযোগেন যঃ দেবতে, স এতান্ গুণান্ 

স্মতীত্য সম্যগতিক্রম্য বরহ্মতৃয়ায় ব্রদ্মভাঁবায় মোক্ষায়কল্পতে নমো 
ভবতি ॥ ২৬ 
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অন্বয়ঃ |-_কছি (ষন্মাৎ) অহং ব্রদ্ষণঃ প্রতিষ্ঠা ( প্রতিমা); 
[ তথা ] অব্যয়ন্ত (নিত্যস্ত ) অমুতস্ত চ ( মোক্ষন্ত ), শাশ্বতস্য 

( নিত্যস্ত) ধন্মন্ত চ[ তথ| ] একান্তিকন্ত স্থন্ত চ [প্রতিষ্ঠা) ॥ ২৭ 
অনু ।-_যেহেতু আমি ব্রাহ্ম প্রতিমান্বরূপ অর্থাৎ ঘনী- 

ভূত ব্রক্ম আমি; আর নিত্য মোক্ষ, শা্খত ধশ্ম ও অথণ্ডিত সখের 
প্রতিম। ॥ ২৭ 

স্বামী ।--তব হেতুমাহ-ব্রদ্ষণে। হীতি। হি বস্মাদূবরন্ধণো- 
ইহং প্রতিষ্ঠ। প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রদ্ধেবাহং ঘথ! ঘনীভভৃতঃ প্রকাশ এব 

সূর্য্য মণ্ডলং তদ্বদেবেত্র্থ:। তথা অব্যয়স্ত নিত্যস্ত অমৃতম্ত মোক্ষস্থা 

৮ নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথ! তৎসাধনন্ত। শাখতস্ ধর্খস্ত চ শুদ্বসত্বাত্মুক- 

স্বাং। তথ! একাস্তিকশ্ত অথণ্ডিতন্ত সুখন্ত চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দ" 

রূপত্বাৎ। অতো! মৎসেবিনে! মন্তাবস্যা বশ্যস্তা বিভ্বদ্যুক্তমেবোক্ত' 

ত্রক্মতূয়ার বল্পতে? ইতি ॥ ২৭ 

কৃষ্ণ।ধীনগুগাসঙগপ্রণঞিততবান্ুধিম্। 

নুখং তরতি তদ্তক্ত ইত্যভাষি চতুর্দশে ॥ 

ইতি ম্বামিকৃতটাকাঁয়াং চতুর্দশোহধ্যামঃ ॥ ১৪ 

টিগ্লনী --জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের হেতু ত্ব- 
প.দর লক্ষ্য সোপাবিক ব্রক্ষের আমি -সচ্চিদা,ন্দাঝআক নিরুপাধি 
তৎপদলক্ষ। বাসুদেব, প্রতিষ্ট।--ক'ল্লতপপরভিত অকল্পিত ; অতএব 

যে ব্যক্তি অন্ভূপা ধক ক্রদ্গন্ব" আমাকে পেবা করে, পে ত্রঙ্গত্ব 

প্রাপ্ত হয় ইহ! যুকই। ভগবান্ বাহুদের ঘাদৃশ ব্রদ্ধের প্রতিষ্ঠ। 

তাহার “অনৃতন্য” প্রভৃতি বিশেষণ। অমৃত--বিনাশ রহিতের, 

অব/য়--পরিণাম্রহিতের, শাশ্বত--অপক্ষ়ন্রহিাতির এবং ধর্শের-- 
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'জাননিষ্ঠালক্ষণ পর্ধপ্রাপ্যি নুথন্বরূপ ব্রদ্ধর, ভগধান্ প্রতিষ্ঠা। 

বিষয়েন্্রিয় জন্য সুখের নিবাকরণের জন্য তাহার বিশেষণ-_ 

অবাভিগ।রী অর্থাং এণাস্তিক স্থথবূপেই ভগবান্ গ্রতি্ঠ। 

বিষয়েন্তিরজন্য ম্ুথের নহে। এতাঁদূপ বিশ্ষেণবিশিষ্ট ত্রচ্ছের 
যেহেতু আম বাস্তব স্বরূপ, এই জন্য আমার ভক্তগণ সংসার 
হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৭ 

চতুর্দীশ অধায় সমাপ্ত ॥ ১৪ 

গে 
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৫ 

/উদ্ধ মূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম | 
'ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যস্তং বেন স বেদবিত ॥ ১ 

অন্থয়ঃ |--শ্ীভগবান্ উবাচ--উর্দধমূলম্ অধ:শীথম্ অব্যক়ম্ 
অশ্বখং প্রান, (বদগ্চি) ছন্দাংলি ( বেদাঁ:) যন্ত পর্ণ।নি তম 
(এতাদৃশম্) অশথং যঃ বেদ (জানি) সঃ বেদবিৎ (বেদতত্ুজ্ঞ:) ॥১ 

অনু ।-_শ্ীভগবান্ কহিলেন-_ উর্ধে মূলবিশিষ্ট এবং অধো- 
ভাগে শাখাবিশিষ্ট এতাদৃশ মব্যয় (নিত্য) [ সংপার-প্রপঞ্চকে ] 

অশ্বখ বল! যাঁয়; বেদসকল উহার পত্র; খিনি এই অশ্বথকে 

অবগত আছেন, তিনিই বেদবিৎ অর্থাৎ সংসার-প্রপঞ্চরূপ অঙ্খথ 
বৃক্ষের মূল পুরুযোত্তম নারায়ণ, শাখা! হিরণ্যগর্ভাদি এবং বেদ 
উহার পল্লবস্থানীয়; কারণ বেদৌক্ত কর্মদ্বারা এ সংসার প্রপধ্চ- 
রূপ অশ্ব বৃক্ষ জীবগণের আশ্রয়ভূত ; উহ! অবিনশ্বর হুইগেও 
প্রবান্রূপে নিতও বটে, ঈদৃশ অশ্বথকে যিনি এইকব্পে জানেন, 

সেই বিছ্বান্ ব্যক্তই প্ররুত প্রস্তাবে বেদার্থ-বেত| ॥ ১ 

স্বামী ।-_বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ শ্ফুটম্। 

বৈরাগো।পন্থতং জ্ঞানমীশ: পঞ্চদশেইদিশত ॥ পূর্বাধ্ায়ান্তে মাধ, 
যোঁহব্ভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে” ইত্যাদিনা পরমেশ্বর- 
মেকাস্তশক্ত্যা 'ভজতম্ততগ্রপাদলনজ্ঞানেন ব্রঙ্গত।বে। ভবতি 

ইত্যুক্তংন চৈকাস্তশুক্তিজ্ঞানং বা বিরক্তস্ত সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্বকং 
জ্ঞানমুপদেঈ,কাঁমঃ প্রথ্মং তাবৎ দা্ধক্সাকাভ।াং সংশারন্বরূপৎ বৃক্ষং 
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'কূপকালক্কারেপ বণয়ন্ _-্তগবান্গুবাঁচ উর্ধধমূলমিতি। উর্ধদুত্মঃ 
ক্ষরংক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্ট: পুরুষোত্তমো মূলং যস্য তম্। অধ ইতি 
ততোহ্্বাচীলাঃ কার্য্যোপাধয়ো! হিরণ্যগর্ভাদয়ে। গৃহাস্তে, তে তু 
শাখ। ইব শাখ! যসা তং বিনশ্বরত্তেন শ্বংগ্রভাতপধ্যন্তমপি ন স্থাঁস্য- 
তীতি বিশাশারত্থাদশ্বখং প্রাঃ প্রবাহরূপেণালিচ্েদাদব্যয়ঞ্চ 

প্রীত, উর্দমূলোহবাক্শাখ এষোহশ্বথঃ সমাত”” ইত্যান্যাঃ 

্রতয়ঃ। ছন্দাংমি বেদ। যন্য পর্ণানি ধর্মাধন্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ 

ছায়াস্থানীসৈঃ কন্মফলৈঃ সংসারবুক্ষস্য সর্বজীবাশ্রক্নণীমত্বপ্রতি- 

পাদনাৎ পশস্থাপীরা বেদাঃ | যন্তমেবতৃতমশ্বখং বেদে স এব 

বেদার্থবিৎ। সংপারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলশীশ্বর; শ্রীনারায়ণ; ব্রহ্মাদয়- 
সতদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষে! বিনশ্বরং প্রবাহরূপেণ 
নিত্যশ্চ বেদেক্তৈঃ কশ্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইতোতাবানের 

হি বেদার্থ: অত এব বিদ্বান বেদবিদিতি স্তয়তে ॥ ১ 

টিপ্পনী | __ পূর্ববাধ্যায়ে ভগবান্ গুণত্রয়কে সংসার বন্ধনের 

হেতু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভামীর ভজন- 

বারা এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া মনুষ্য মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। ইতি- 
মধ্যে প্রশ্ন হইয়াছিল যে, তুম মনুষ্য, অতএব তোমার প্রতি ভক্তি- 

যোগদ্ারা কিরপে মোক্ষ লাভ হইবে? উঠার উত্তরে ভগবান্ 

নিজের ব্রহ্ষস্ছরূপতা জাাপনের চন্ত স্থত্রশ্বরূপ “ব্র্ষণে। হি গ্রহিষ্ঠাহ- 

মমৃতশ্তাবায়স্য চ। শাশ্বতন্ত চ ধণ্মন্ত সুণন্থৈকান্তি কন চ॥৮ (১৪শ 

১৭শ) এই ক্লোকটি বপলিয়াছেন। এই গ্লোকেরই বিব রধরূপে 

পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। ভগবানের এতা'দুশ উত্তর 

শ্রবণ করিয়া! অঞ্জঞুন ভাবিলেন যে, কৃষ্ণ আমারই তুল্য মানব 
হইয়া এ কিরূপ কথা বলিতেছেন? অজ্নিকে এইভাবে বিস্ময় বিষ 
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অধশ্চোদ্ব প্রস্যতান্তন্ত শাখা 
গুণপ্রবৃদ্ধ! বিষয় প্রবালাঃ | 

অধশ্চ মূলান্যনুসস্ততানি 
কণ্মম।নুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ 

এবং অপরিসীম লজ্জায় কোন প্রশ্ব করিতে অসমর্থ বিবেচনা করিয়া 

পরম কারুণিক ভগবান্ স্ব স্বরূপ বলিত্েছেন। তন্মধ্যে বিরক্ত 
ব্যকিরই তত্বজ্ঞানে অধিকার অস্তের নহে, এই পূর্বাঁধ্যায়োক্ত বিষয় 

পরমেশ্বরাধীন প্ররৃতি পুরুষের স*ষোগকার্ধ্য সংসাঞ্কে বৃক্ষরূপে 

কল্পুন! করিয়া বর্ণনা? করিতেছেন। যেহেতু ইহাই বৈরাগ্য ও 
গুণাতিক্রমণের উপায় । ন্বপ্রকাঁশ পরমানন্মরূপ বলিয়া! ব্রহ্ম উদ্ধী- 

উত্কৃষ্ট, ঈদৃশ মূল যাহার তাহাই “উদ্ধমূল” অধঃ-_-অর্ববাচীন, 
হরণ্যগর্ভাধি কার্য্যোপাধিক জীবগণ ; ইহারা নানাদিক্ গ্রশ্থত 

বলিয়া শাখার তুল্যতানিবন্ধন যাহার] শাখান্বরূপ, এতাদৃশ সংসার 

শ্রুত্যাদিতে অব্যয়, অনাদি, অনন্ত দেহাদিপ্রবাহের আশ্রয়, অথচ 

শীঘ্র বিনাশশীল বপিয়া অশ্বথ নামে অভিহিত হইয়াছে । তরঙগা- 
ঘাতে তীরমত্তিক! ক্ষয়িত হওয়ায় শিখিলমূল বাযুবেগে অগ্ঠোন্- 
মূলিত গঙ্গাতীরতত্বী অশ্বখ বৃক্ষের সহিত ইহার উপমা, যেহেতু 
তাঁদৃশাবস্থায়ই তাহার মূল উদ্ধ এবং শাণ| অধোদিকে থাকিতে 
পারে অগ্তগা নহে । ছদা:সমৃহ- খগও যজুঃ সামরূপ কম্মকাণ্ড 

তত্বধস্তর আচ্ছ,দক অথবা সংসারবুক্ষের রক্ষক বলিয়া! এই মায়াময় 

নংসারবৃক্ষের পণস্থানীয়। যে এতাদুশ মায়াময় সমূল অশ্থথকে 

জ্ঞানে দেই বেদবিৎ। সংসার-বৃক্ষের মৃল ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভাদি জীব 

!শাথা, সেই বুক্ষগ্ব্ূপে বিনশ্বর, প্রবাহরূপে অনন্ত, বেদোক্ত কর্থ 
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সারা তাহার দেক করা হয় এবং ব্রহ্ধজ্ঞানদবারা উচ্ছেদ হয়, এই 
সকল বিষয়ই বেদার্থ; যে বেদার্থবেত্। সেই সর্কবেত্ত। বলিয়া! সমূল 
বৃক্ষ জ্ঞ।নের গ্রশংস! করা-হইল ॥ ১ 

অন্বয়ঃ |-_-তন্য গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষক্প্রবালাঃ শাখা: 'অধঃ 

উদ্ধৃ্ প্রন্থতাঁঃ (বিস্তারং প্রাপ্ত: ) মন্তুষ্যলোকে কর্ধনুবন্ধীনি 

মৃূলানি অধশ্চ অন্ুসস্ততাঁনি ( বিস্তৃতাঁনি) ॥ ২ 

অনু ।--এঁ অশ্বখের শাখা অধ: ও উদ্ধে বিস্তীর্ণ হইয়। 

আছে) এ শাখা সত্বাদি গুণসমৃহে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এবং র'প-রসাদি 
ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহ উহার নবপল্লবন্থানীয়; মনুষ্যন্গোকে ধর্ম্মাধন্ম- 
স্বরূপ কর্মের অন্গুগত মূল সকল অধঃপ্রদেশে বিস্তীর্ণ হইয়া 
অবস্থান করিতেছে ॥ ২ 

স্বামী |-কিঞ্ অধশ্চেতি। ভিরণ্যগর্ভাদয়: কাঁধে)" 

পাঁধয়ো৷ জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্েনোক্াস্তেযুচ ষে ছুক্কৃতিনস্তেইধঃ 

পশ্বাদিষে।নিষু প্রত্থতাঃ বিস্তারং গতাঃ সুক্কৃতিনশ্চোক্ধং দেবাদি- 
থোনিধু প্রহ্থতাঃ তুস্ত সংসারবৃক্ষস্ত শাখাঃ। কিঞ্জ গুণৈ: »ত্তাদি- 

বুস্তিভির্জলসেচনৈরিব যথ।যথং প্রবৃদ্ধ। বৃদ্ধিং প্রাঞ্তাঃ | কিঞ্চ বিষয় 

রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থ!নীয়া যাশাং তাঃ; প্রশাখাস্থানীয়াভি- 
রিভ্িয়বৃন্তিভি: সংযু্ত্বা'ং | কিঞ্চ অধশ্চ চশব্দাদৃদ্ধ্ মুলানি 

অনুপস্তঙ্ানি বিমুঢ়ানি মুখ/ং মুলশীশ্বর এক এব ইমানি তবাস্তর- 
মূলানি তন্তস্ভোগব/সনাপক্ষণানি । ভেষাং কার্ধ।মাহ-_:মষ্য- 

লোকে কন্দাগবন্ধীনি ইতি। কশ্ম এব অন্ুবন্ধি অনস্তরভাবি 

যেষাং তাঁনি উদ্ধাধোলোকেষু ফছুপভুত্তং তত্তদভোগবাসনাদিভির্থি 

কশ্মক্ষয়েণ মনুষালোকগ্রাঞ্তানাং তন্তদন্তরূপ্যে কন্মন্থ প্রবুত্তি- 

ভবতি; এতসম্মিন্নেব হি কর্মাধিকারো নারে লোকেষু অতে। 
মন্ধ্যলোৌক ইতুযুক্কম্ ॥ ২ 
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ন রূপমন্তেছহ তথোপলভ্যতে 

_. নান্তে ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা । 
অশ্বথথমেনং শ্ববিরূঢ়মুল- 

মসঙগশত্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩ 
ততঃ পদং তৎ পরিমার্িতব্যং 

যম্মিন গত। ন নিবর্তৃত্তি ভূরঃ। 
তমেব চাগ্ং পুরুষং প্রপদ্োে 

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্যতা পুরাণী ॥ ৪ 

অন্বয়ঃ |-_ইহ (সংসারে) [স্থিতৈঃ প্রাণিভিঃ] অন্য 

( মসারবৃক্ষস্ত রূপং ন উপলভাতে, তথ ন অন্তঃ (অবসানং), ন 
আদি: ন চ সংপ্রতিষ্তা (স্থিতিঃ) [উপলভ্যতে] এনং 

স্থবিরুঢমূলমূ ( অত্যন্তং বদ্ধমূলম্) অথথ: দুঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রে 
( ব্ষিএবৈরাগ্যাস্ত্রেণ) ছিত্ব। ( পুথকৃকৃত্য ) ততঃ তৎ্পদং (ৰস্ত 
বৈষ্ণব পদং ) পরিমার্িতব্যম্ ( অথেষ্টব্যং ); ষন্মিন গতাঃ & যৎ 
পপং প্রাপ্থাঃ) [ সন্তঃ ] ভূয়; ন নিবর্তস্তি (নাবর্তন্তে ), যতঃ 

এষ| পুরাণী ( চিরন্তনী ) প্রবৃত্তি: (সংসা রপ্রবৃত্তিঃ) প্রশ্থত। (বিস্তৃত), 
তমেব চ আছ্যং পুরুষং প্রপঞ্চে (শরথং ব্রজামি ) [ ইত্যেবমেকান্ত- 

ভক্ত্যা অনষ্টব/মিত্য রঃ ] ॥ ৩৪ 

অনু __-এই সংসাররূপ অস্বখের মূল উপলব্ধি কর] যায় 
না) সেইরূপ ইহাঁর আদি, অন্ত এবং অবস্থিতিও নির্ণয় করিতে 

পার! যাঁর না; এই দৃঢ়বদ্ধমূল অশ্ব বুক্ষকে অনাসক্তিবূপ 

সদুঢ খড়গান্ধারা ছেদন করিয়। উহার মুলভূত সেই বস্তুটি ( বৈষ্ণব 
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পদ ) অঙ্থসন্ধান করিতে হইবে ; যাহ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরা- 

বৃত্তি হয় না, যাহা হইতে এই চিরস্তনী সংসারগ্রবৃত্তি বিস্তার 

লাভ করিয়াছে, আমি সেই আদিপুরুষের শরণ লইলাম, এইরূপ 

একান্ত ভক্তিযোগ সহকারে তাহার অন্গসন্ধীন করিতে 
হইবে ॥ ৩1৪ 

স্বামী |__-কিঞ্চ ল কূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ, 
প্রাণিভিরস্ত সংসারবৃক্ষন্ত তথ! উর্দধমূলাদি প্রকারেশ রূপং নোপ- 
লভ্যতে, ন চান্তোহবলানমপধ্যস্ততবাৎ, ন চাদ্দিরনা দিত্বাঁৎন চ 

স্প্রতিষ্া স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি চোপলভ্যতে। যন্মাদেবসৃতোহর়' 

সংসারবৃক্ষে। ছুরবচ্ছেছ্যোহনর্থকরশ্চ, তল্মাদেনং দূঢ়েন টৈরাগে।৭ 

শন্মেণ ছিত্বা তত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ--অশ্বখমেনমিতি সাদ্ধেন। 
এনমস্বথং নুবিরঢ়মূলম্ অত্যন্তং বদ্ধমূলং সম্তম্ সঙ্গ: সঙ্গরাহি- 
ত্যম অহংমমতাত্যাগন্তেন শন্ষেণ দুঢ়েন সমাখিচারেণ ছিত্বা 

পৃথককৃত্য। তত ইতি। ততন্তশ্ত)। মূলভূতং শু পদং বজ্ত 
বৈষ্ণব পদ্ং পরিমার্সিতব্যং, অন্েষ্টব্যং, কীদুশং ? যনম্মিন্ গতা বৎ- 

পদং প্রাপ্ত।; সন্তো। ভূয়ো ন নিবর্তস্তি নাবর্তস্ত ইন্যর্থঃ। অন্বেষণ 
প্রকারমেবাত-_তমেবেকি । ঘত এষ! পুঝাঁণী চিরস্তনী সংসার- 

প্রবৃত্তি; গ্রন্থতা বিস্তৃতা, তমেব চাগ্ং পুরুষং প্রপঞ্থে শরণং 

ত্রজামি ইত্যেবমেকাস্তত্ক্ত্যা অঙ্গেষ্টব্যমিতার্থঃ ॥ ৩1৪ 

টিপ্পবী।-_এই যে সংপারবৃক্ষের বর্ণনা করা ভইল, সংসারী 
মাঁনব তাঁদুশরূপে ইহাকে জানিতে পরে না। ইহার অস্ত-- 
অবণান অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হইবে ইহাও জানিতে 

পরে না; কেনন।, তাহার শেষ নাই। অনাদিত্বনিবন্ধন আদি -.. 
এই সময় যইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাঁও জামা যায় না; আত্তস্ত ন! 
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নিন্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা 

অধ্যত্মনিত্য। বিনিবুত্বকামাঃ। 

দ্বন্দৈর্ব্বিমুক্তাঃ হখছুঃখসংজ্ঞে- 
গচছস্ত্যমুঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ 

জানার জন্ত মধ্যও অজ্ঞ(ত থাকে, যেহেতু মধ্যজ্ঞান আছ্যস্ত জান 
সাপেক্ষ । যেহেতু এবস্ৃত সংসার বৃক্ষ হুরুচ্ছেগ্য এবং সকল 
অনর্থের মূল, এই জন্ত অনাদি অজ্ঞানদার। দৃঢমূল এই বুক্ষকে 
অসঙ্গ অর্থাৎ নৈরাগ্যরূপ অন্বদ্ধারা ছেদন করিয়া অর্থাৎ বৈরাগ্য- 
শম-দমাদি সম্পন্তুদ্ধার! সর্ধবকণ্্ন সন্ন্যাস করিয়া! সংসারের উর্ধে সেই 
বিঝুর পদ অন্বেষণ করিবে। যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া জীবগণ পুনরায় 
সংসারে আগমন করে না। কিরূপে অন্বেষণ করিবে তাঁহ। বলিতে 
ছেন )-_যে পুরুষ হইতে এই চিরস্তন সংসারবৃক্ষের ঃপ্রবৃততি বিস্তৃত, 
হইয়াছে, যেমন এন্জালিক হইতে মায়-হ্তী প্রভৃতি নিঃস্কত 
হয়, তদ্রপ এই শাস্্বাক্য-কথিত আদ্বপুরুষের আমি শরণ।গত. 
(এইক্ধপে তদেকশরণ হইয়| অন্বেষণ করিবে ॥ ৩:৪ 

অন্বরঃ |-নিশ্মাণমোহাঃ ( অহস্কীরমিথ্যাভিনিবেশীনষ ) 
[জতসঅরদোযাঃ ( আসক্তিদোষবজ্জিতাঃ) অধ্যাত্মনিত্যাঃ ( আত্ম- 
জানপরিনিষ্ঠিতাঃ) বিনিবৃন্তকামাঃ ( নিষ্কামাঁঃ ) স্থথহুঃখসংজৈ: 
( স্রখছঃখনামকৈঃ ) দন্ৰৈঃ (শীতোষ্কাদিভিঃ ) বিমুক্তাঃ [ অত এব] 
অমূঢ়াং (নিবৃত্তাবিচ্যাঃ) তত অব্যয়ং (বৈষ্ণবং) পদং 
গচ্ছস্তি ॥ ৫ 

অনু | অহঙ্কার ও মিগ্যাভিনিবেশশুন্ত, গুত্রা্দিতে 
আসক্তি-বিগীন, আত্মজ্ঞাননিষ্ট, কামনাপরিশূন্ত এবং শুথতুঃখাদি 
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ন তগ্তাসয়তে সুর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ । 
'যদ্গত্ব! ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ 

নামক ছন্দ হইতে বিনিষ্মজ, সুতরাং অবিগ্যাপরিশূন্ত ঈদৃশ ব্যক্তি- 

গণ সেই বিষু্পদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫ 

স্বামী __-ততপ্র1ধো সাধনান্তরাণি দর্শরক্সাহ-__নিশ্মাণেতি। 
নির্গত মানমোহো অংস্কা (রমিথ্যাভিনিবেশে যেভ্যশ্ত, জিত: 

পুত্র।দিসঙ্গরূপেঁ দোষে যৈস্তে, অধ্যাত্ে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ 

পরিনিষ্টিতাঃ, বিশেষেণ নিবৃন্তঃ কামো যেজ্যান্তে, সুথছুংখহেতুত্বাৎ 

স্থখছুংখসংজ্ঞানি শীতোফষ্াদীনি দছ্বন্দানি তবিমুক্তা অত এবাযু়| 

নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সম্তন্তাদব্যয়ং পদং বৈষ্কবং গচ্ছস্তি ॥ ৫ 

অন্বয়ঃ |--যৎ [ পদং],গত্বা! (প্রাপ্য) [ যোগিনঃ ] ন 

নিবর্স্তে ( পুনরাগচ্ছস্তি ) তত [ পদং ] হ্য্যঃ ন ভাদম়তে ( গুকা- 

শয়তি ) ন শশাঙ্ক; (চন্দ্র; ) ন পাঁবক: ( অগ্মিঃ )ন [ প্রকাশয়তি ] 

তৎ মম পরমং ধাম (শ্বরূপম্ ) ॥ ৬ 

অনু ।__যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনববার সংসারে 
গ্রুতিনিবৃত্ত হন না; সুয্য, চন্দ্র'ও অগ্নি থাহ প্রকাঁশিত কবিতে 

পাঁরে না) তাহাই আমার পরম পদ ॥ ৬ 

স্বামী ।__তদেব গম্তব্যং পণং বিশিনগ্রি_-ন ভপিতি। খ 
পদং হ্ধ্যাদয়ো ন প্রকাশসস্তি, যৎ প্রাপ্য _ নিবত্তীস্তে যোগিন- 

স্তদ্ধাম স্বূপং পরমং মম, অনেন জুর্য্যাদিগ্রকাশবিষয়ত্থেন জড়ত্ব- 

শ্বীতোঞ্।দিদোষপ্রসঙ্গে। নিরস্তঃ ॥ ৬ 

টিপ্লণী 1-_ষে বৈষ্ণব-পদ প্রাঞ্ত হইয়া! যৌগিগণ পুনরাগমন 
করেন না, তাঁদশ বৈষ্ণব-পদ সমস্ত বস্তর প্রকাশে সমথ সুর্যযদেংও 
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মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ | 
মন:ষষ্ঠানীন্দ্িয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ 

প্রকাশ করেন না, স্ু্য্য অস্তগমন করিলেও চন্দ্র প্রকাশ কার্য্য 

করিয়া থাকেন; অতএব তিনিও প্রকাণ করিতে পারেন? এই 
আশঙ্কায় বলিতেছেন যে, শশাঙ্ক চন্্রও সে পদ প্রকাশ করেন না 

এতছুভয়ের অস্তকালে অগ্নি প্রকাশ থাকেন, তিনি প্রকাশ করিতে 

পারেন? এই জন্য বলিতেছেন “ন পাঁবকঃ” পাঁবক অগ্নিও প্রকাশ 

করে ন1। সূর্্যাদি কেন তাঁহার প্রকাশে অসমর্থ তাহ! বলিতেছেন, 
সেই জোঁতিঃ পদার্থ স্বয়ং প্রকাশ এবং ক্ুধ্যাদি সকল জড়জ্যোতির 

অবভাঁসক, আমার স্বরূপাত্মক পদ ॥ ৬ 

অন্বয়ঃ মম এব অংশঃ [ অয়ং ] জীবভূতঃ সনাতন; (সদ। 

সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ)[ আদ] প্রকুতিষ্থানি ( প্রকৃতৌ লীনতয়। 

স্থিতানি ) মনঃষষ্ঠানি ইল্জিয়াণি জীবলোকে (সংশাঁবে)[ ভোগার্থং ] 

কর্ষতি ॥ ৭ 

অনু | আমারই অংশভৃত সব্ধদা সংসারিরূপে এসিদ্ধ এই 
সনতন জীব গুকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থিত মন ও পঞ্জেক্দিয়কে 

সংসারে ভোগার্থ অকধণ করিয়া! থাকে ॥ ৭ 

স্বামী ।-_নস্থ চ ত্বদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্ত! যদিন 
নিবত্তস্বে, তহি “সতি সম্পগ্ ন বিছুঃ সতি সম্পন্যামহে* ইত্যাদি 
শ্রুতেঃ স্যুগ্তিগ্রলয়সময়ে ততপ্রাপ্তি: সর্কেবষামত্তীতি কে। নাঁম সংসারী 
স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শরতি-_মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশো 

যোহয়মবিছ্য্ন। জীবনভূতঃ সনাতনঃ সব্ধবদ! সংস| রিত্বেন প্রসিদ্ধ: অসৌ। 
সথযুপ্ধিপ্রলয়য়োঃ প্ররুতো লীনতরক্া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাঁং তাঁনী- 
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ন্িয়াণি পুন্জর্বলোকে সংসারে স্পেগার্থমাকর্ষতি । এতচ্চ কর্ে- 
ভ্ডিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম। অদন্ভাব:--সত্যং স্মুযুপ্তিপ্রলয়- 
ঘোরপি মদংশত্বাৎ সর্বস্তাঁপি জীবমান্্ন্ত ময়ি লয়াদস্ত্যেব মৎ- 
প্রারিস্তথাপ্যবিষ্থয়াবৃতশ্ সামুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো নত 

শুদ্ধে। তছুভম্--"অবাক্কাছ্াক্কয়ঃ সর্বাঁঃ প্রভবন্তি* ইত্যাদিনা। 

অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্চন্নবিদ্বান্ গ্রকৃতৌ লীনতয়া শ্থিতানি 
স্োপাধিভূতানীন্দিয়াণ্যাকর্ষতি, বিহ্ষান্ত শুগ্ধস্বরপপ্রাপ্তেনণবৃত্তি- 
রিতি ॥ ৭ 

টিপ্লনী ।--আশঙ্কা হইতে পারে যে “যদ্গত্তা ন নিবরত্ডে” 
এই কথাটি বিরুদ্ধ, যেহেতু গমন করিলে তাহার পুনরাগমন 

হইবেই; যদ্দি বল অনাত্ম বস্ত্র প্রাপ্তি পুনরাবর্তনশীল,আত্মপ্র।প্থি 
নহে; ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু স্ুষুপ্তিদশায় আত্মপ্রাপ্তি 
ঘটিলেও তদন্তে পুনরাবৃত্তি হইয়। থাকে। ইহার উত্তরে বক্তব্য 
এই যে, গমনকর্তা জীব আর গন্তব্য ব্রহ্ম অভিন্ন, এইজন্য তাহাদের 

প্রাপ্যগ্রাপকতাব অগ্রসিদ্ধ; অতএব গমন ওপচারিক, যেহেতু 

অজ্ঞানমাত্রহ্থারা ব্যবহিত এতছুভযের জানমাত্রকে প্রাথ্চি বলা 

হুয়। যদি ব্র্ধের প্রতিবিষ্ব জীব হয়, তবে যেমন জলে প্রিবিন্ধিত 

সর্ষের ও লন|শে বিশ্বভৃত সর্ষে গমন হয়, তাহ! হইতে পুনরাবৃত্তি 

হয় না, সেইক্ষপ এবং বদি বৃদ্ধ্যবচ্ছিম ব্রন্মাংশ জীব €য়, তবে যেমন 
ঘটা কাশের ঘটনাশে মহাকাশে গমন হয়, তাহা! হইতে পুনরাবৃত্তি 

হয় না, সেইরূপ জীবেরও উপাধিবিগমে নিরুপাধিশ্বরূপগমন এবং 

তাহা হইতে অনাবৃত্তি উপচাঁর বশতঃ বলা হইল । ফেহেতু জীব ও 

ব্রহ্ম বস্তুতঃ একই, কেবল ভ্রমবশতঃ ভেদজ্ঞান হয়; উপাধি নিবৃত্ত 
হইলে ভ্রম থাকে ন। বলিয়া তাহাদের ভেদজ্ঞানও বিনাশ প্রা তয়। 
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শরীরং ষদবাপ্লোতি যচ্চাপ্ুযুৎক্রামতীশ্বরঃ | 

 গৃহীত্বৈভানি সংযাতি বায়ুর্গঙ্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ 

বর্তমান ক্লোক হইঠে পরপর শ্লোকে এই সকল বিষয় গ্রতিপাদন 
করিষেন। ভল্ম:ধ্য জীবের ব্রদ্বূপগাঁনিবন্ধন অজ্ঞান নিবৃত্তিঘবারা 

স্বূপপ্রাপ্তি ঘটিলে পুনরায় স্বপ্নূপ হইতে স্থগন হয় না ইহা! বর্ধমান 
ক্লোকের পূর্বার্ধে প্রতিপাদিত করিতেছেন; নুযুধি সময়ে সর্ব 

কাধ্যের সংস্কার সহিত অজ্ঞান থাকে বলিয়৷ তাহা হইতে জীবের 

পুনরায় সংসার হর, ইহা ক্লোকের পরার্দে বলিতেছেন ।--পরমাতা| 

অ।মার অংশ, জলে স্্য্যের স্তায় ঘটে আকাশের ন্যায় ভেদকল্পিত 

অতএব মিধা।, তথ।পি প্রাণধারণরূপ উপাধিশ্বরূপ সেই অংশের 

সংসারে জীবন্বদ্নপ কর্তা ভোক্তা সংদারী বলিয়। প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয্াছে। উপাধি পরিচ্ছন্প হইলেও বস্ততঃ ক্রন্মন্বরূপ বলিয়া সেই 

সনাতন মিত্য ; এইন্সপ হইয়।ও কেন ন্যুপ্তি হইতে আবর্ডিত হয়? 
ইহার উদ্তরে বলিতেছেন ।-শ্ুযুধ্ধিতে শোত্র ত্বক চক্ষু রলনা 

স্বাণ এই পঞ্চ ইন্ত্রি্ মনের সহিত অজ্ঞানাথ্য প্রকৃতিতে সুস্মরূপে 

অবস্থান করে; জাগ্রৎসময়ে ভোগজনক কম্ম উপস্থিত হইলে 

আবিভূতি করে; অতএব জ্ঞান হইতে মনাবৃত্তি হইলেও অজ্ঞান 

হইতে শাবৃত্ত অন্থপপন্ত্র নহে । ৭ 

অন্য 1 অয়ম্ ঈশ্বরঃ ( দেহাদীন!মধিপতিঃ ) যৎ শরীরং 

[ কর্মসশাৎ ] অবাপ্জোতি (লভতে ) যচ্চ (বতশ্চ শরীরৎ) উৎক্রা 

মতি ( নির্গজ্ছতি ), বযুঃ আশয়াৎ ( শ্বসথা4াৎ কুম্ম।দেং সকাশাৎ) 

গন্ধান্ ইব [ পুর্বম্বাৎ শরীরাৎ ] এতানি ( মনঃযষ্ঠানি ইন্দিয্নাণি ) 
গৃহীত্ব। লংযাঁন্তি ॥ ৮ 
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শ্রোন্রং চক্ষুঃ স্পর্শন্ঞচ রলনং স্রাণমেব | 
'অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ 
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুপ্তীনং বা গুণান্বিতমূ। 
বিষুঢ়া নানুপশ্থান্তি পশ্যন্তি জঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০৭ 

অনু | _দেহাদির দ্বামী এই জীব (আত্ম/) কর্মবশে যখন 
যে দেহ অবলম্বন ক.রন এবং যে দেহ হইতে বাঁহ্গত হন, বাষু 

যেমন পুষ্পাদি হঈতে স্ুষ্ম গঙ্ধাংশ গ্রহণ করে, সেইরূপ পুর্ব দেহ 
হইতে এই মন ও ইন্জ্রিয়গণকে [হ্ক্গাভত|বে লইয়া] গমন করিয়। 
থাকেন ॥ ৮ 

স্বামী |__তান্তাকম্ঘ কিং করোতীত্যাভ__শরীরমিতি । যৎ 
যদ] শরীরান্তরং কণ্দবশাদ বাপ্সোতি যতশ্চ শরীরাদৃৎক্রামতি ঈশ্বরে। 
দেহাদীনাং স্বামী, তদ| পূর্বস্মাৎ শরীরাদেতানি গৃহণত্ব। তচ্ছরী- 

রাস্তরং সম্যগ যা, শরীরে সতাপি ইন্জিয় গ্রহণে দৃষ্টান্ত আশয়াৎ 
্স্থানাৎ কুম্থমাদে: সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ কুক্মানংশান্ গৃহীত্ব। 

বাধূর্যথ। £চ্ছতি তদ্ধং ॥ ৮ 

অন্বয়ুঃ |--অন্পং (জীব: ) শ্ররেত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং 
দ্রাণূম্ এব চ মনশ্চ অধিষ্ঠায় ( 'আশ্রিত্য) বিষম়ান্ ( শব্াদীন্) উপ- 
সেবতে ( উপভুঙ.ক্তে )॥ ৯ 

অনু ।-_-এই জীব কর্ণ, চক্ষু, ত্বক, জিহ্বা, নাসিকা ও মনে 
অধিষ্ঠানপূর্ববক শব্াদ বিষয়সমূহ উপভোগ করেন ॥ ৯ 

স্বামী |-_তান্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যাদর্থং গৃহীত্ব। গচ্ছতি 
তদাহ--শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহোক্দিয়াি মনশ্চান্তঃকরণ 
মধিষ্ঠায় আশ্রিত) শব্বাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপতুঙক্ে ॥ ৯ 
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যতস্তো যোগিনশ্চৈনং. পশ্যান্ত্যা অবন্যবস্থিতমূ | 
যতস্তোহপ্যকৃতাতআানো নৈনং পশ্যান্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ 

অন্থয়ঃ |--উৎক্রামন্তং ( দেহাৎ দেহাস্তরং গচ্ছন্তং) স্থিতং 

( তশ্মিক্নেব দেহে অবন্থিতম্) অপি বা! [বিষয়ান্] ভূঞ্জনং ব 

গুণান্বিতম্ ( ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং ) [জীবং ] বিমূঢ়াঃ (বিবেকহীনাঃ) ন 

অন্ুপশ্যান্ত, জ্ঞানচক্ষুষঃ ( বিবেকিন: ) পশ্থান্তি ॥ ১৩ 

অনু 1-এক দেহ হইতে দেহীম্তরগামী অথবা সেই দেছেই 
অবস্থিত, অথব! বিষয়ে।পভোগকারী কিংবা ইন্দরিয়াদিযুক্ত জীবকে 

বিমুঢ় ব্যক্তিগণ দেখিতে পায় না; জ্ঞানচক্ষু সম্পন্ন ব্যক্তিরাই অব- 
লোকন করেন ॥ ১০ 

স্বামী ।-- নু কাধ্যকারণসংঘতিব্যতিরেকেণ এবভুত' 

মাত্বানং সর্বেইপি কিংন পশ্যন্তি তত্রাহ -. উতক্রামস্তমিতি | উৎ- 

ক্রামস্তং দেহার্দেহাস্তরং গচ্ছস্তং তশ্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষজ্কান্ 

ভুঞ্জানং বা গ্রণান্িতমিন্দ্রয়াদ্যুক্তং জীবং বিযৃঢা নাহুপশ্তস্তি নালো- 
কযস্তি জ্ঞানমেব চক্ুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্বন্তি ॥ ১০ 

টিপ্লনী |-_জীব দেহ হইতে দেহায্তরে গমন সময়ে পূর্ব 
দেহে অবস্থান সময়ে, সেই দেহে থাকিয়াই বিময়ভোগ নর্ময়ে এবং 

হুণাস্বিত অবস্থায় সর্ধথা দর্শনযোগ্য হইলেও ইহাই অতান্ত 

পরিত।পের বিষয় যে, তাঁহাকে বিষয়ভোগে আরুষ্টচিত্ত মানবগণ 
আত্মানাত্মজ্ঞানহীন হইয়। দেখিতে সমর্থ হয় ন1) যাহারা বিবেবী, 
তাহারা প্রম।ণজন্য জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দেখিতে পান ॥ ১০ 

অন্বয়ঃ |--যতন্বঃ যোগিনশ্চ এনম্ (আত্মানম্) আঙ্জনি 
(দেহে) অবস্থিতং পশ্য)স্ত; যতস্তঃ (গ্রযস্তং কুর্ষস্তঃ)অপি অক্তাত্ীনঃ 

( অবিশ্তদ্চত্ত 2) আচেতসঃ ( মন্দমতয়ঃ ) এনং ন পশ্বাস্তি ॥ ১১ 
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যদাদিত্যগতং তেজে। জগন্ভাসয়তেইখিলমৃ। 

যচ্চজ্দ্রমপি যচ্চাগ়ো তত্তেজে। বিদ্ধি মামকমূ ॥ ১২ 

অনু ।-_ধ্যান ধারণাদিহ্বারা প্রযত্্কারী যোগিগণ এই 
অ।আ্াকে দেহ মধ্যেই অবস্থিত দেখেন; পরস্ত বন শাস্াদি পাঠে 
প্রযত্ব করিয়াও অবিশুব্চিত্ত ও মন্দমতি ব্যন্িগণ এই আত্মাকে 
দর্শন করিতে পরে না ॥ ১১ 

হ্বাম়ী ।--ছজেয়শ্চামং যতো বিবেকিঘপি কেচিদেব পত্ঠপ্তি 

যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানমাত্মনি দেহেইবস্থিতং বিবিক্তং পত্যন্তি, 

শাঙ্মাভ্যাসাদিভিঃ প্রষত্বং কুর্ববাণা। অপ্যকৃতাত্মনোইবিশুদ্ধচিত্তা 

অত এবাচেতসে। মন্দমতয় এনং ন পন্থস্তি ॥ ১১ 

অন্বয়ঃ |--আদিত্যগতং যং তেজঃ চন্ত্রমসি (চদ্ড্রে ) চ ধত 

[ তেজঃ ] অগ্নো চ ষৎ [ তেজঃ 7] অখপং ( সর্বং ) জগৎ ভাপয়ত্তে 
(প্রকাশয়তি) তত তেজ: মামকং (মপীয়মের ) বিদ্ধি | ১২ 

অনু ।-_স্র্যগত চন্দ্রগত এবং অন্নিগ্থ ষেতেক্র নিখিল 

জগৎ বিকাঁশিত করে, সেই তেজকে আমারই বলিয়া মনে 

করিবে ॥ ১২ 

স্বামী ।--তদেবং 'ন তত্ভাসয়তে স্ুধ্য: ইন্যাদিনা পাঁর- 

সেশ্বরং পরং ধামোক্তং তৎ্প্রার্ানাঞ্চাপুনরা বৃত্তির, তাপ চ 

সংসারিণোহভাবমাশঙ্কা সংসারিশ্বরূপং দেহাদিব্যতিরিভ। দশ হম্। 

ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং ক্লূপমনস্তশভিত্বেন “নরূপন্ত- ঘ্দি- 
ত্য।দিচতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিযু স্থিতং যদেনেক প্রকারং ভেজে! বিশ্বং 
প্রকাশগ্নতি তত সর্বং তেজে। মদীএমেব জানীহি ॥ ১২ 

টিপ্লনী 1_যে পদ সর্দবস্তপ্রকাশক আদিতাদিও প্রকাশ 
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গামাবিশ্থা চ ভূতাঁণি ধারয়াম্যহমোজনা। 
পুষামি চৌষবীঃ সর্ববাঃ সোমো তূত্বা রসাত্বকঃ ॥১৩ 

করিতে অসমর্থ, যে পদ প্রাপ্ত হইস্স মুমুক্ষগণ পুনরায় সংসারে 
প্রতাবন্তন করেন না, যে পদের উপাধিভেদে কল্পিত জীবগণ 
মহাক।শের কল্লিতাংশ ঘটাকাশের ন্যায় মিথ্যা সংসার অন্থভৰ 
করে, সেই পদ যে সকলের আত্মম্ব্ূপ এবং সকল ব্যবহারের 
আম্পদস্বরূপ, তাহ! প্রদর্শন করাইয়া “আমিই বর্ষের প্রতিষ্ঠা, 
এই পূর্বোক্ত বিষয় বিবৃত করত নিজের বিভৃতি সংক্ষেপে 
বলিতেছেন ।--“ন তত্র কুষ্রযো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতে! ৃঁ 
তান্তি কুতোঁহয়মগ্রিঃ। তমেব ভান্তমনুস্ভাতি সর্বং তশ্য ভাস। 
সর্বমিদং বিভাতি ॥* এই শ্রুতির পৃর্বার্ধ “ন হদ্ তাসয়তে সুর্ঘযঃ*। 
(১৫শ ৬ষ্ঠ) ইত্যাদি ক্লোকে ব্যাখা করিঘাছেন; পরার্ঘ-_ 
“তমেব ভাস্তমন্ুভাঁতি সর্ববং তশ্ত ভান! সর্ধমিদং বিভাতি* এই 
অংশ এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইতেছে ।- আদিত্যগত চৈতন্তাত্মক 
যে তেজ এবং চন্ত্র ও অগ্রিগত যে তেজ জগৎ প্রকাশ করিতেছে, 

তাহ! অ|মারই জানিবে, যদিও ঠচতন্তাতআক জ্যোতিঃ স্থাবর* জঙ্গম 
পদার্থে তুল্যই ; তথাপি সত্বগুণের উৎকর্ষবশতঃ আদিত্য।দিতেই 
সেই তেজ বিশেষভাবে প্রকটিত থাকায় তাহারই বিশেষত্ব বলা 
হইল | ১২ 

অন্বয়ঃ |-_-অহুম্ ওজন! ( বলেন ) গাঁং (পৃথিবীম্ ) আবিশ্ব 
( অধিষ্ঠায় ) ভূতানি (চরাঁচরাণি) ধারয়ামি; [ অহমেব ] রসাত্বুক: 
(রসময়ঃ) লোমঃ (ন্তঃ) ভৃত্ব। সর্ববাঃ ওষধা; পুষামি (সংবর্ধয়ামি) ॥১৩ 

অনু ।- আমি শ্বী্ ওজঃগ্রভাবে পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া 
২৪ | 
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অহং বৈশ্বানরে। ভূত্ব। প্রাণিন।ং দেছমাভিতঃ | 

প্রাণ।পানসম।যুক্তঃ পচাম্যমং চতুর্বিবিধষূ ॥ ১৪ 

চরাচর ভূতগণকে ধারণ করিয়া আছি) আমি রসগয় চন্দ হইয়া 

সমুদয় ওযধিগণকে পরিপুষ্ট করি ॥ ১৩ 

স্বামী |- কিঞ্চ গমিতি। গাং পৃথিবীমোজপসা বলেনাধিষ্ঠা 

অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়।মি, 'অহমেব চ রসময়: সোঁমো 

তৃত্বা ব্রীহাপ্যোষধীঃ সর্ধাঃ সংত্দয়ামি ॥ ১৩ 

অন্বয়ঃ :__-অহং বৈশ্বানর: ( জাঠরাগ্িঃ) ভূত্ব। প্রাণিনাং 
দেহম্ আশ্রিত: (অবলম্বমানঃ) প্রাণাপানসমাধুক্তঃ [সন] [প্রাণিভিঃ 

ভুক্কং ] চতুর্তিধং ( চর্বব্যচোধ্যাদি ) অন্নং পচাঁমি ॥ ১৪ 

অনু ।-আামি জঠরাগ্রিরূপে গাণিগণের দেহ আশ্রয় 
করিয়া প্রাণ ও অপানবাযু সমন্থিত হইয়! তাহাদের তৃক্ত চব্দ্য,চোষা, 
লেহা ও পেয়, এই চতুর্বিধ ভক্ষ্য পরিণাঁক করিতেছি ॥ ১৪ 

স্বামী |_কিঞ্চ অহমিতি। বৈশ্বানরো জাঠরাগ্রিতূত্। 
প্রাণিনাং দেহস্থান্তঃ প্রবিশ্য প্রাণ।পাণাভ্যাঞ্চ তছুদ্দীপকাভ্যাঁং সহিতঃ 

এ।ণিভিতু ক্তং ভক্ষ্যং ভৌজ্যং লেহাং চোঁষ্যং চেতি চতুর্ব্বিধমন্্ং 
পচামি। তত্র যদ্দস্তৈরবথপ্তযাবখণ্ত ভক্ষ্যতে অপুপাদি তত্তক্ষ্ং যত্ত, 

কেবলং গ্িহবকা! বিলোড্য নিগীর্যযতে পারসাদি তত্তোজ্যং, যও, 
জিহবায়াং নিক্ষিপ্য রসান্বাদেন ক্রমশো! নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি 
তল্লেস্থং, যণ্ত, দংগ্রাভিনি-্পীড্য রসাংশং নিগীর্যাবশিক্টং ত্যজ)তে 

ই্ষুদগ্ডাদি তচ্চোষামিতি চতু!বরবধভেদঃ ॥ ১৪ 

টিপ্পণী | __আমিই জাঠরাগ্লিরূপে সমস্ত প্রাণীর অভ্যন্তরে 

প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ ও অপান বারুঘারা৷ বিশেষভাবে জালিত হইয়া 
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সর্ধস্থ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো 
.. মত্তঃ শ্বৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ | 
 বেণৈশ্চ সর্ব্বরহমেব বেছ্ছো। 

বেদান্তকুদ্ বেদবিদেব চাঁহম্ ॥ ১৫ 

চতুর্ধিধ অল্প পাক করি ভক্ষয।, ভোজ্য, লেহ্ ও চোষ্য ; এই 
চতুর্বিবধ অন্ন। যাহ! দন্তত্বার। খণ্ড বিখণ্ড করিয়। তক্ষণ করা হয়, 

তা! ভক্ষ্য--যেমন পিষ্টকাঁদি; ইহাঁকে চর্ব্য নামেও অভিহিত করা 

হয়। যাহ! কেবল জিহ্বাঁারা লেহন করিয়! ভক্ষণ কর! হয়, তাহা 
ভোজ্য ; যেমন স্থপ প্রভৃতি । যাহা জিহ্বায় নিক্ষেপ করিয়! রসা- 

স্বাদনদ্বারা গিলিত হয়, তাহা লেহা-_যেমন চিনির রস প্রভৃতি 

যাহা দস্তঘাবা চর্ব্বিত হইয়া রপাংশ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট।ংশ 
পরিত্যক্ত হয়, তাহ! চোষ্য-_যেমন ইক্ষুদগাঁদি ॥ ১৪ 

অন্ুয়ঃ ।--মহং সর্বস্থ হৃদি সঙ্জিবিষ্টং ( অন্তর্য্যামিরূপেণ 

প্রবিষ্ট) [ অত্ঃ] মত্তঃ ( মৎসকাঁশাৎ) [ প্রাণিমাত্রন্ত ) স্থৃতিঃ 

জ্ঞানম্ অপোঁহনং (প্রমোষঃ) চ [ ভবতি ]) সর্বৈঃ বেদৈপ্চ অহমেব 

বেছ্ধঃ (জ্ঞাতব্যঃ) বেদাস্তরুৎ বেদবিচ্চ অহমেব ॥ ১৫ 

অনু |-_আমি সকলেরই হৃদয়ে অস্তর্ধ্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইয়। 

আছি; অতএব আম! হইতেই প্রাণিমাত্রেরই পূর্ববান্ভূত বিষক়্ের 
শ্বতি, জান এবং এতছুভয়েয় অতাবও জদ্ষিয়। থাকে ; আমিই সর্ব 

বেদবেদ্য এবং আমিই বেদাস্তকর্ত। (জ্ঞানদাতা গুরু) ও বেদবেত 

€ বেদার্থজাতা ) ॥ ১৫. | 

খ্বামী।--কিঞ্চ সর্বন্তেতি। সর্বন্; প্রাণিজাতন্ড হাদি 
সম্যগস্তধ্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোইহম্) অতশ্চ মৃন্তধ এব হেতোঃ প্রাণি- 



4৫৬ ্ীমন্তগৰদ্গীতা। 1 ২৫শঃ- অঃ 

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 

মাত্রন্ পূর্ববাশুভৃতার্থবিষয়। শ্বতির্ভবতি,জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্্রিয়ংযঘোগজং 
ভতবতি, অপোঁহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষে। ভবতি। বেদৈশ্চ সর্ববৈত্তত্ব- 

দেবাদিরূপেণাহমেৰ বেগ্কঃ,বেদান্তকুৎ তৎসম্প্রদা য় প্রবর্তকশ্চ জ্ঞানদে 
গুরুরহমিত্যথ*, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদপ্যহমেব ॥ ১৫ 

টিগ্লনী - আমি ব্রক্মাদি স্থাবরাস্ত যাবতীম্প প্রাণীর স্বদয়ে 

সঙ্িবিষ্ট) আমা হইতেই তাহাদের ইহ জন্মে পূর্ববাহ্থভূত বিষয়ের 

স্মরণ হন এবং যোগিগণের পূর্বজন্মান্ছভূত বিষয়েরও স্মরণ 

হয়। আম! হইতেই বিষয় ও ইন্দ্রিয়ংযোগজন্ত জ্ঞান হয়, 
যোগিগণের দেশ ও কালাদিঘ্বার। ব্যবহিত বিষয়ের জ্ঞান হয়। 

এইরূপ আম! হইতেই কাম ক্রোধানিছারা .ব্যাকুল অস্তঃকরণ 

ব্যক্তিগণের তাদৃশ স্বৃতি ও জ্ঞানের বিনাশও হইয়া! থাকে । এইরূপে 
ভগবানের জীবরূপতা বল! হইল, ব্রহ্ষরূপত| বলিতেছেন ।--আমিই 

সর্বদেবতাত্মক বলিয়া! সমস্ত বেদের বেছ্য, আমিই বেদাস্তার্থ 

সংপ্রদায়ের প্রবর্তক বেদব্যাসাদিরপে বেদ-কর্কা, আমিই বেদবিং 

কশ্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসন। কাণ্ডাত্বক মন্তরত্রাঙ্গণরূপ সর্বব- 
বেদার্থবিৎ ॥ ১৫ 

অন্বয়ঃ |--ক্ষরঃ অক্ষরশ্চ [ ইতি ] দো এব ইমৌ পুরুষৌ 

লোকে [ প্রসিদ্ধ ];[ তয়োমধ্যে ] সর্বাণি ভৃতানি ক্ষরঃ [ইতি 

নাম প্রসিদ্ধ: ], কুটস্থ; অক্ষরঃ উচ্যতে ॥ ১৬ 

অনু ।--ইহ লোকে ক্র ও অক্ষর নামে ছুই প্রকার 
পুরুষ গ্রসিদ্ধ আছেন; [ স্তাহাদের মধো ] সমুদয় ভূতগণ ক্ষর নামে 
খ্যাত) কুটম্থ অক্ষর নামে খ্যাত ॥ ১৬ 
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উত্তমঃ পুরুষস্তন্তঃ পরমাস্েত্যুদাহতঃ | 
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ 

স্বূম়ী ।-_-ইদানীং 'তন্ধাম পরমং মম+ ইতি যছুক্তং দ্বকীক়ং 
সর্ববোত্তমত্বং তৎ« দর্শরতি--দ্াবিতি ত্রিভিঃ | ্ 'গশ্য অক্ষরশ্চেতি 

দ্বাবিমৌ পুরুযৌ লোকে প্রনগিদ্ধৌ। তাবেবাহ-_তত্র ক্ষরঃ পুরুষে! 
নাম সর্বাণি ভূহানি ক্রহ্গাদিস্থাবরাস্তানি শরীর।ণি, অবিবেকি- 

লোকশ্ত শরীরেঘেব পুরুষত্ব প্রপিদ্ধেঃ। কুটে। রাশিঃ শিলারাশি: 

পর্বত ইব দেহেসু নশ্তত্ঘপি নির্বিকারতয়৷ তিষ্ঠতীতি কুটন্- 
শ্েতনো ভোক্তা স ত্বক্ষরঃ পুরুষঃ ইত্যুচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬ 

টিপ্নী।- সোপাধিক আত্মা নিরূপণ করিয়া পরম কার- 
ণিক ভগবান্ অঙ্জুনের প্রতি কৃপাঁপরবশ হইয়া! ক্ষর এবং অক্ষর- 
শব্দবাচ্য কার্ধ্য € কারণাত্মক উপাধিদ্বয়ের সংশোধনদ্বারা নিরুপাঁধি 

শুদ্ধ আত্মহ্বরূপ গ্রতিপাদন করিতেছেন। সংসারে ছুইটি রাশি 
পুরুষোপাঁধি বলিয়া পুরুষশব্ববাচ্য । তন্মধ্যে একটি ক্ষর, অপরটি 

অক্ষর, ক্ষর_-বিন।শী কার্ধ্যরাশি একটি পুরুষ, অক্ষর অর্কবনাশী 

খ্বিতীয় পুরুষ, ইনি ক্ষরের উৎপত্তিক।রণ এবং ভগবানের মায়া 
শক্তি। নিজেই ক্ষরাক্ষরের বিবরণ করিতেছেন ।--সমস্ত ভূত- 

কার্ধ্যসমূহই ক্ষর, অক্ষর কুটস্থ অর্থাৎ আবরণ বিদ্ষেপাত্বুক শি 
হ্বমরূপে অবস্থিত মায়া, কারণোপাধিবশতঃ সংসারের কারণ বলিয্ক৷ 
অনস্ত এবং এই জন্যই অক্ষর নামে অভাহিত ॥ ১৬ 

অন্বয়ঃ | অন্তঃ (এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যাং বিলক্ষণঃ ) তু 
উত্তম: পুরুষঃ পরমা! ইতি উদাত্ত: (উক্তঃ)) যঃ ঈশ্বরঃ অব্যয়শ্চ 

(নির্দিক।র এব) [ সন্] লোকজ্রয়ম আবিশ্ত বিভ্তি (পাঁলয়তি ॥১ 



8৮ শ্রীমন্তগবদগীত। | [ ১৫শঃ অঃ. 

'যম্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোঁতমঃ । 
'অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষে।তুমঃ ॥১৮ 
অনু এই উভয়বিধ পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রযে উত্তম পুরুষ 
আছেন, তিনি পরমাত্মা নামে খ্য/ত; তিনি ঈশ্বর এবং নির্বিকার, 

তিনিই .এই ভ্রিলোৌক মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত পাঁলন করিতে ছেন॥১৭ 

নবমী | যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তমাহ--উত্তম ইতি। 
এতাভ্যাং ক্ষর।ক্ষ*ংভ্যামন্তো। বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ। বলক্ষণ্য- 

মেবাহ--পরমশ্চাসাঁবাত্মা চেতি। উদাহৃত উক্ত: শ্রুতিতিঃ আত্মত্ধেন 

ক্ষরাদচেতনাদিলক্ষণ:ঃ পরমত্তেনাক্ষরাচ্চৈতন্যাঁদ ভোক্ত,বি্বলক্ষণ 
ইত্যর্থঃ। পরম্াত্মত্বমের দূর্শয়তি--যো লোকত্রয়মিতি । য ঈশ্বর 
ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকাঁর এব সন্ লোকত্রয়ং কত্জং হৃদয়মাবিশ্ত 

বিভত্তি পালমতি ॥ ১৭ 

টিপ্পনী ।-_এই ক্ষরাক্ষরের বিলক্ষণ_ক্ষর ও অক্ষররূপ 
উপাধিদোষরহিত নিত্যশুন্ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্তম্বভাঁব উতকৃষ্টতম 

পুরুষ এতদপেক্ষা ভিন্ন অর্থাৎ ক্ষরাক্ষররূপ জড়রাশিছয়ের অবভাসক 

তৃতীয় চেতনরাঁশি পরমাস্মা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি অন্নমর, প্রাণময়) 
মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চবিধ অবিগ্যাঁকল্লিত 

আত্ম! হইতে শ্রেষ্ঠ বলি! পরমাত্মা নামে অভিহিত। যে পরমাত্ম। 

ভূঃ ভূনঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের ধরণ ও 
পোষণ করিক়। থাকেন। তিশি অব্যয়--সর্বববিকারশৃল, ঈশ্বর 
সকলের নিয়ন্ত। ॥ ১৭ 

অন্থয়ঃ ।--যম্মাৎ অহং ক্ষরং ( জড়বর্গম) অতীতঃ (অতি- 
ক্রাস্তঃ ) অক্ষরাঁৎ ( চেতনবর্গাৎ ) অপি উত্তমশ্চ (শ্রেষ্শ্চ ), অতঃ 
লোকে বেদে চ পুরুযোত্তমঃ ইতি প্রথিতঃ (প্রথ্যাতঃ) অন্মি॥ ১৮ 



১৫শ; অঃ] পঞ্চদশোধ্ধ্যা্ঃ | . ৫৫৯ 

বে! মামেবমসন্মুটো জানাতি পুরুষোত্তমমূ। 

'স নর্বববিষ্জতি মাং সর্ববভাবেন ভারত ॥ ১৯ 

ইতি গুন্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ | 

এতদ্ বুদ্ধ! বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃতাশ্চ ভারত ॥২৭ 

ইতি শ্রীমহাঁভারতে শতসাহন্ত্াং সংহিতাঁয়াং বৈয়াগিক্যাং 
ভীম্কপর্ববণি শ্রীমদ্তগবদ্গীতাস্থপনিষৎস্থ ব্র্গবিদ্যায়।ং 

যোগশান্তে শ্রীকষ্ণ।ক্জ,ননংবাদে পুরুষোত্তম- 
যোগো নাম পঞ্চদশে।হধ)য়ঃ ॥ ১৫ 

অনু ,--যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষ। 
উত্তম, এজন লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে 

খ্যাত ॥ ১৮ 

স্বামী ।-এবভূতং পুরুষোত্রমত্বমাত্বনো নাঁমনির্বচনেন 
দর্শয়তি--ন্মাদিতি। যন্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রন্ে(২হং নিত্য” 

মুক্ত ত্বাৎ, অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপুযত্বমশ্চ নিয়ন্ত ত্বাৎ, অতো »লৌকে 

বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোৎন্সি। তথাচ শ্রুতিঃ, 
_ি ব| অরূমাত্সা সর্বস্য বশী সর্বন্তেশ।নঃ সর্বশ্তাধিপতিঃ সর্ব 

মিদং প্রশান্তি” ইত্যাদি ॥ ১৮ 

অন্বয়ঃ ।--হে ভারত ! যঃ এবম্ ( উক্তপ্রকারেণ ) অনম্মুঢঃ 

(নিশ্চিতমতিঃ) [সন্] মীং পুরুষোত্তমং জানাতি স সর্বভাবেন 

( সর্বপ্রকারেণ ) মাং ভঙ্গতি [তিভস্চ |] সর্ববিৎ ( সর্বজ্ঞঃ) 

[ ভবতি ] ॥ ১৯ 

অনু ।-হেভারত। যিনি এইবূপ মোহপরিশুন্ত হইন। 



৫৬০ শ্রীমস্তগবদ্গীতা । [ ১৫শঃ অ. 

মামাকে পুরুষোত্তম বলিয়া অবগত হন, তিনি সর্বপ্রকারে 

আমার ভঞ্গনা করেন এবং তাহার পর সর্ববিৎ ইন ॥ ১৯ 

স্বামী ।-__এবৃতেশ্বরস্ত জাতুং ফলমাহ-_-য ইতি। এবম্ 
উক্তপ্রকাঁরেণাসন্মুটে। নিশ্চিতমতিঃ সন্ যে মাং পুরুষোত্তমং 

জানাতি, দল সর্ধবভাবেন সর্ধপ্রকারেণ মামেব ভঙ্গতি, ততশ্চ 

সর্ধববিৎ সর্বজ্ঞ! ভবতি 1 ১৯ 

অন্বয়ঃ ।--হে অনঘ! (ব্যলনশূন্ত !) ভারত! ইতি (অনেন 

সংক্ষেপ-প্রকাঁরেণ ) ইদং শান্তং ময়! উক্তম্; [ষঃ কোহপি ] এতৎ 
ৃদ্ধ। বুদ্ধিমান্ ( সম্যক জ্ঞানী ) কৃতকৃত্যন্চ স্যার ॥ ২৭ 

আনু |-হে ব্সনশন্য ভারত! এইরূপ অতি সংক্ষেপে 
আমি পরম রহস্য এই শান্ত তোমায় কহিলাম, [যে কেন ব্যক্তি] 

ইহ| জানিয়া সম/ক্রূপে জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হন ॥ ২০ 
স্বামী |__-ঘধ্যারনার্থমুপসংহরতি-ইতীতি। ইত্যনেন 

সংক্ষেপপ্রকাঁরেশ গুহ্তমমতিরহস্তং সম্পূর্ণ শীস্্রমেব ময়োক্ং 
ন তু পুনর্বিংশতিঙ্োকমধ্যায়মীম্। হে অনঘ! ব্যসনশুন্ত ! 
অতএবৈতন্মদুক্তং বুদ্ধ বুদ্ধিমান্ সম্যগঞজ্জানী স্তাঁৎ কৃতকৃত্যশ্ স্তাৎ 

যোইপি কোপি। হে ভারত! ত্বং ককৃতরতে]াইনীতি কিং বক্তব্য 
মিতি ভাঁবঃ ॥ ২০ 

সংসারশাখিনং ছিত্ব স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ। 
পুরুষোভমযোগখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥ 

ইতিম্বামিকৃতটীকায়াং পঞ্চদশোধ্ধ্যায় ॥ ১৫ 

টিপ্পনী ।-_ইদানীং অব্যায়োক্ত বিষয়ের প্রশংসা করিয়া 
অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন।--হে অনঘ অঙ্জ্বন ! এইরূপে 
আমি গুহথতম সম্পূর্ণ শাস্বই সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে বলিয়াছি। ইহ! 



১৫শঃ অঃ] পধচদশোধ্যায়ঃ। ৫৬১ 

জানিতে পারিলে অন্ত লোকও আত্মজ্ঞানবান্ ও কৃতকৃত্য হইতে 

পারে, অর্থাৎ তাহাঁর অন্ত কোন কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। 

“অনঘ” ও “ভারত” এই সম্বোধনঘয়ের তাঁৎপর্ধ্য এই যে, যখন 

সাধারণ ব্যক্তিও ইহা জানিয়া কৃতকৃত্য ও আত্মজ্ঞানবান্ হয়, তখন 

ভরত মহাবংশে জাত এবং স্বয়ং পাপরহিত তুমি যে কৃতকুত্য 

হইবে, এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ২, 

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ 



যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ 
জ্রীতগবান্ুবাচ-_ 

অতয়ং সত্সং শুদ্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিট | 

 দানং দমশ্চ যজ্জশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ অ।জ্জবম্ ॥ 

অহিংস! সত্যমক্রোধস্তা।গঃ শান্তিরপৈশুনম্। 
দয়া ভূতেঘলোলুণ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলমূ ॥ ২ 
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিত! | 

ভবন্তি সম্পদ্ং দৈবীমভি জাতম্য ভারত ॥ ৩ 
অন্থয়ঃ |-_শ্ীভগবান্ উবাচ--হে ভারত ! অভয়ং, সত্ব- 

নংশুদ্ধিঃ, জ্ঞ।নযে|গব্যবস্থিতিঃ, দাঁনং, দমশ্চ, যজশ্চ, শ্বাধ্যায়:। তপঃ, 

আজ্জবম্ (খজুতা ) অহিংলা, সত্যম্, অক্রে।ধঃ, ত্যাগ? শাস্তিত, 

ক'টৈশুনং (পরদোষা প্রকীখনং ), ভূতেষু দয়া, অলোলুগং (লোতা- 
ভাঁবঃ) মার্দিবং (মৃদুতা) হী: ( অকার্ধ্যপ্রবৃত্ধৌ জঙঙ্া) অচা লং 

( ব্যর্থ কুয়ারাতিত্যং ) তেজ: (প্র/গল্ভং) ক্ষমা, ধৃতিঃ, ( চিত্তস্থিরী- 

করণং ) শৌচ ( বাহ ভ্যন্তরশুদ্ধি: ) অঞ্রোহঃ ( জিঘাংসারাহিত্যং ) 

নাতিমানিতা ( আত্মনঃ অতিপুজ্যত্বাভিমান।ভাঁবঃ ) [এতানি ষড় « 

বিংশতিপ্রকারাণি) দৈবীং সম্পদমূ অভি ( অভিলক্ষ্য ) জাতশ্ 

ভবস্তি ॥ ১--৩॥ 

অন্য |--শ্রীভগবান্ কহিলেন_-€₹ ভারত ! অভয়, চিত্তশু দ্ধ, 
আত্মজ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, দান, ধম (ইজিয়সংঘম ), যজ্ঞ, শ্বাধ্ার 

(ত্রদ্ষযঙ্ঞাদি জপযজ্ঞ ), ৬পঃ, পরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, 

জ্যাগ ( ওুঁদার্ধা ), শস্তি, পরনিল্বাত্যাগ, ভূতগণে দয়া), লোভাভাবঃ 
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মতুতা, অকার্ধয-প্রবৃত্তিতে লোকলজ্জ।, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, 

ধৃতি, বাহ্[ভ্যন্তরগুদ্ধি, জিঘাংসারাহ্িত্য, আপনাকে অতি মান্তু 

বলিয়া অভিমানের অভাব- এই ২৬ প্রকার গুণ, ধাহার! দৈবী 
সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্র€ণ করেন, তীহাদেরই হইয়া 

থাকে ॥ ১--৩ 

স্বামী ।(--আম্গরীং সম্পদং ত্যত্ক! ট্দবীমেবাজিতা নরাঃ। 
ুচ্যন্তে ইতি নির্ণেতুং তদ্িবেকোহথ যোড়শে। পূরববাধ্যায়াস্তে 
“এতদ্ বৃদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্তাৎ কৃতরৃত্যশ্চ ভারত" ইত্যুক্ত" তত্র ক 

এতত্রত্বং বুখ্যতে কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষায়াং তর্বজ্ঞানেইধি- 
কাঁরিণোহনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং যোড়শাধ্যাযস্তারসুঃ। নিরূপিতে 
হি কার্য্যার্থে চাধিকারিগিজ্ঞাঁদ। ভবস্তি। তদুক্তং ভট্ে:,_“ভারে। 
যে! যেন বোঢব্য: স গ্রাগান্দোলিতো। যদা। তদ| কন্তন্ত বোটেতি 

শক্যং কর্তং নিরূপণম্* ইতি । তত্রাধিকারিবিশেষণভূ তাং দৈবীং 
সম্পদমাহ- শ্রীুগব।স্ুবাঁচ অভয়মিতি ত্রিভিঃ ৷ অভয়ং ভগ্নাভাবঃ, 

সত্বস্ত চিত্তন্ত সংশুদ্ধিঃ স্ুপ্রদন্নতা, জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে 

ধ্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্টা, দাঁনং শ্বভোজ্যন্যাক্নাদেষথোচিভং সংবিভাগঃ, 

দমে! বাহোক্িয়দংঘমঃ) যজ্ঞে। যখাধিকাঁরং দর্শপৌর্নমাসাঁদিন্বাধ্যায়ো 

্রহ্মবজ্ঞদির্জপধজ্ঞঃ তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমণং শারীরাদি, আজ্জব- 

মবক্রতা। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংস। পরপীড়াবজ্জীনং, সত্যং 

যথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্তাড়িতস্তাপি চিত্তে ক্রোধাহুৎপত্তিঃ, 

ত্যাগ ওঁদার্য্যং শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ, পেশুনং পরোঁক্ষে পরদোষ- 

প্রকাঁশনং তহঙ্জনমপৈশুনং, ভূতেযু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্তং লোভা- 
ভাব; অবর্ণলোপস্বার্য:। মার্দাবং মৃহুত্বম্ অক্র.রতা, হ্ীরকারধ্যপ্রবৃত্বো 

লোকলজ্জা, অচাঁপল্যং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম। কিঞ্চ। তেজ? ইতি। 
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তেজঃ প্রাগল্ভ্যং ক্ষমা পরিভবাদিষুৎপদ্যমানেষু ক্রোধ প্রতিবন্ধঃ, 
ধতিদুখাদিভিরবপীদতশ্চিত্ত স্থিরীকরণং, শৌঁচং বাহাভ্যত্তরগু দি: 
অদ্রোহো জিঘ।ংস।রাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মন্থতিপৃজ্যত্বাভি- 
মানত্দতাবো নাতিমাননিতা; এতান্তভয়।দীনি ষড়বিংশতিগ্রকারাঁপি 
দেবীং সম্পদমঠিজাতস্ত ভথস্তি। দেবযোঁগ্যং সাত্বিকীং সম্পদ- 
মভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতত্ ভাবিকল্যাণস্ত পুংসো 
ভবস্তীত্যর্থঃ ॥ ১--৩ 

টিপ্লনী ।- পুর্ধাদ্য,য়ে “অধশ্চশ মৃূলান্চুণন্ততানি বরা 
বন্ধীনি মহস্তলোকেশ (১৫শ ২য়) এই শ্লোক ভগখান্ বলিয়াছেন 
যে, মমগষ। দেহে পৃর্ধজন্মের কর্াহসারে অভিব্যক্ত বাঁসনাই সংসার 
বৃক্ষের অবাস্তর মূল; ঈদৃশ বাঁসনারপ প্রকৃতিকে নবম অধ্যায়ে 
দৈবী, আন্থরী, রাক্ষপী এই তিন ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে । 
তম্সধ্যে বেদবিহিত কর্মে এবং আত্ম-জ্ঞানের উপায়্াথষ্ঠানে প্রবৃত্তির 
হেতু শুভবাঁসনা দেবী প্রর্ুতি, বৈদিক নিষেধ অতিক্রম করিয়। 
্বনাবসিদ্ধ রাগ-ছেষাহসারী শ্নর্থের হেতুভৃত রাঁজসী ও তাঁমসী 
অণ্ুভ বামনা আন্রী ও রাক্ষসী প্ররুতি নামে অভিহিত হয়। 
সাত্বিক শুভবাসনাকে দৈবী এবং রাজসী ও তামসী অশুভ 
বাসনাকে এক করি॥া আন্রী প্রক্কতি নামেই নির্দেশ করা হইল। 
ইহার মণ্যে রাগের প্রবলতাবশতঃ আন্ুরী প্রকৃতি এবং হিংসার 
প্রবলতাবশতঃ রাক্ষসী প্রক্কতি হইয়া থকে । ইদানীং ক্লোকত্রয়ে 
ঠৈবী সম্পৎ নির্দেশ করিতেছেন।--সকল অবলম্ব পরিত্যাগ 
করিয়া একাকী কিরূপে জীবনধ।রণ করিব . এবদ্বিধ ভয়ের 
পরিত্যাগ অভয়, অস্তঃকরণের নির্দলতা সত্বসংশুদ্ধি, আত্মজ্জানর্ূপ 
যোগে একনিষ্ঠতা জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতি, হ্বকীয় হ্বত্ব পরিত্যাগ 
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দস্তে। দর্পোধভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্ঘ সম্পদমান্থরীম্ ॥ ৪ 

করিয়! অপরের হ্বত্ব উত্পাদন দান, বহিরিক্দ্রিয়ের সংযম দম, যজ্ঞ 

শ্রোত দর্শ-পৌর্ণমাসাদির এবং স্মার্ভ দেবধজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ, ভূতয্জঞঞ ও 
মন্ুম্যঘজ্ঞ, এই চতুর্ধিধ) শ্বাধাায়_ ব্রদ্ষষজ্ঞ অর্থাৎ খগবেদাদি 
অধ্যয়ন; যদিও যজ্ঞপদে দেবযজ্জাদি ব্রহ্মযজ্ঞ।স্ত পাঁচটা যজ্জকেই 
বুঝায়, তথাপি ব্রহ্ম ব্রহ্মচাঁরীর কর্তব্য বলিয়! পৃথক্রূপে উল্লিখিত 

হইল। তপন্তা শারীরাদি ভেদে ত্রিবিধ, ইহা শ্বয়ংই সপ্তদশ অধ্যায়ে 

বলিবেন। আজর্জব অবকত্রতা, অহিংস হিংসাভাব, সত্য প্রকৃতার্থ 

কথন, অক্রেধ ক্রধহীনতা, ত্যাগ সন্ন্যাদ) শাস্তি অন্তঃকরণের 

উপশম, পরের সমক্ষে পবের দোষ বল! পৈশুন, তাহার অতাব 

অপৈশুন,দ় দুঃখিত প্রা ণিগণের প্রতি অন্নুকম্পা, অলোলুপ্ত বিষস়ব- 
সন্নিধানেও ইন্দরিয়ের বিকারহীনতা, মা্দিব অক্রুরতা, হী লজ্জা, 
অচাপল্য চাপল্যহীনতা,তেঞ্জ প্রাগল্ভ্য,ক্ষম! সামর্থ্য সত্বেও পরিভব- 

কারীর প্রতি ক্রোধ ন! হওয়া, ধৃতি দেহেন্ত্রিয়াদির ধারণক্ম যত্ু- 

বিশেষ, শৌচ মায় মিথ্যাদিরাহিত্য, ড্রোহ পরের জিঘাংসার জন্ত 

অস্ত্রাদিগ্রহণ, তদভাব অদ্রোহ, এই সকল দেহারভ্তকাঁলে পুণ্যকর্ম- 

স্বারা অভিব্যক্ত বাঁসনাসমুহকে লক্ষ্য করি! উৎপন্ন ব্যক্তির হইয়া 
থাকে ॥ ১--৩ 

অন্বয়ঃ 1--হে পার্থ! দস্তঃ (ধর্মধবজিত্বং) দপ; (ধনবিচ্যাদি- 

জন্টো। গর্ববঃ) অভিমান: ক্রোধ: পারুষ্যং (নিষ্ঠুরতা ) অজ্ঞানম্ 

(আবিবেক: ) চ এব [ এতানি ] আস্রীম্ (অসথরাণাং রাক্ষসানাঞ 

যা! সম্পত্তিঃ তাং) সম্পদম্ অভি (অভিলক্ষ্য ) জাতন্ত [ভবস্তি] ॥৪ 
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ৃ দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্ররী মতা | 
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভি জাতোহসি পাগুব ॥ ৫ 

অনু | হে পার্থ! দন্ত, ধনবিস্ভাদিঞন্ত গর্ব অগিমাঁন, 
ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান--এই গুলি, অনুর এবং রাক্ষলগণের 
সম্পদ্ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদেরই হইয়। 
থাকে ॥ ৪ 

স্বামী ।-_আহ্তরীং সম্পদমাহ--দত্ত ইতি। দস্তো ধণ্ম- 
ধ্যজিত্বং দর্পো ধনবিগ্ার্দিনিমিত্তং চিত্রস্তোতনুক্যম্, অভিমানে! 
ব্যাধ্যাত এব, ক্রোধ; প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং নি্ুরত্বম্, অজ্জানমবিবেক:, 
আন্ুরীমিতুযু পলক্ষণম্, অস্ুরাঁণীং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পত্তিস্তামাস্ুরী- 

মভিলক্ষ্য জাতশ্তেতানি দস্তাদীনি ভবস্তি ॥ ৪ 

'ন্বয়ঃ |--ৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায আন্থরী [সম্পং] 

নিবন্ধায় মত; হে পাগুব ! মা শু5ঃ ( শোকং মা! কাষীঃ) [যতত্বং) 

দৈবীং সম্পদম্ অতি ( অভিলক্ষ্য ) জাত: অসি ॥ ৫ 

ম্সন্নু।_দৈবী সম্পৎ মোক্ষের এবং আন্রী সম্পৎ বন্ধের 
হেতু বলিয়া! বর্ণিত হয়; হে পাঁগব! তুমি শোক করিও না, 
কারণ তুমি দৈবী সম্পৎ লক্ষ্য করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াঁছ ॥ ৫ 

স্বামী ।_এতয়ো: সম্পদোঃ কাধ্যং দশরন্াহ-_দৈবীতি। 
দৈবী যা সম্পত্তয়া যুক্তো ময়োপদিষ্টে তত্বজ্জানেহধিকারী, 
আনুর্ধ্যা সম্পদ যুক্ততস্ত নিত্যসংপারীত্যর্থঃ। এতৎ শ্রত্বা 

কিমহ্মত্ত্রীধিকাঁরী ন বেতি সন্দেহব্যাকুলচি ত্বমঞ্জুনমাশ্বাসয়তি-- 

হে ভারত | মা শুচঃ শোঁকং ম! কাযা: যতত্্ং দৈবীং সম্পদমভি- 
জাঁতোইসি ॥ ৫ 
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.দ্বৌ ভূতলগোঁ লোকেহন্মিন্ দৈব আনুর এব চ। 
দৈবে! বিস্তরশঃ প্রোক্ত আম্মরং পার্থ মে শুগু ॥ ৬ 

টিপ্লনী |--এই দৈবী ও আস্ত্রী সম্পত্ঘয়ের ফলবিভাগ 
করিতেছেন ।--যে বর্ণের এবং যে অশুভের যে ফলাভিসন্ধিরহিত 

সাত্বিক ক্রি নির্দিষ্ট হইয়াছে,তাহাই তাহার দৈবী সম্পৎ। ঈদৃশ 
সম্পৎ মোক্ষফল প্রদ্দান করিয়! থাকে, অতএব শ্রেয়ঃগ্রার্থা ব্যক্তি 
তাহাই গ্রহণ করিবেন। যাহা যাহার শান্সরনিষিদ্ধ ফলাভিসন্িপুববক 

সাহস্কার রাঁজসী ও তামসী ক্রিয়া, তাহাই তাহাঁর আস্ুরী ; এই 
আসুরী প্র£তিকে শান্ত্রকারগণ সংসারবদ্ধের কারণ বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন, অতএব ইহা মঙ্গলার্থিগণের পরিত্যজ্য। “আমি ইহার 

কোন্ .সম্পৎ্যুক্ত" অঙ্ঞুনের এইরূপ নংশর নিরাকরণের তন্ 
ভগবান্ বলিতেছেন ষে,হে পাগ্ডব ! “আমি আন্ুরী সম্পৎ্যুক্ত”ইহা 

আশঙ্ক। করিয়া! অনুতাপ করিও না, যেহেতু তুমি দৈবীসম্পৎ লক্ষ্য 
করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ € 

অন্বয়ঃ ।--€হ পার্থ! অন্মিন লোকে দৈব: আঁস্বরশ্ঞ্ [ইতি] 
দ্বৌ (দ্বিপ্রকারৌ) ভূতসগোঁ [স্তঃ] ঠদৈবঃ বিস্তরশ: প্রো 

( ব্যাখ্যাতঃ ) আস্রং মে ( মদ্বচনাৎ ) শৃণু ॥ ৬ 

অনু ।--হে পার্থ! এই লোকে টৈব ও আস্থর এই স্থিবিধ 
ভূতম্থষ্টি হইয়াছে? দৈবস্্টির বিষয় বিস্তারিত তাবে বলিয়াছি। 

আন্থুরস্থষ্টি বণ কর ॥ ৬ 

স্বামী ।-_-আন্বনী সম্পৎ সর্বাত্মন! বঙ্জয়িতব্যৈতদর্থমাস্থরীং 
সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ-দ্বাবিতি। ঘোৌ দ্বিগ্রকারৌ ভূতানাং 
লগোঁ মে মহচনাচ্ছণু অন্ুররাক্ষম প্রকৃত্যোরেকীকরণেন স্বাবিত্যু- 
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ত্যুক্তমূ অতে৷ “রাক্ষমীমানুরীঞ্চেব প্ররতিং মোহিনীং শ্রিতা:” 

ইত্যাদিন। নবমাধ্যাক়্োক্তপ্রকুতিত্রৈবিধ্যেনাবিরোঁধঃ। স্পষ্টমন্তৎ ॥৬ 

টিগ্লনী ।- _আশক্ক। হইতে পারে যে, রাক্ষসী প্রক্কাত শাস্- 

নিষিদ্ধ ক্রিমাকারিণী বলিয়া সাম্য থাকাবশতঃ আনুরী প্রকার 

অস্তরত হইতে পাঁরে, কাঁমোপভে।গের প্রাধান্য এবং প্রাণিহিংদার 

গ্রাধান্তবশতঃ ক্ৃচিৎ ভেদ থাকিলেও অন্যান্ত বিষয়ে সাম্য থাকা 

“আধিক্যেন ব/পদেশা ভবস্তি* এই স্তায়ক্রমে আন্ুরী প্রকৃতিতে 

রাঁক্ষপী গ্রকৃতির অন্তর্ভাববশতঃ তাহারও আস্ুরী নাম হওয়া 

বিচিত্র নহে; কিন্তু শ্রুতিতে মনুষ্য প্রভৃতি নামে তৃতীয় একটা 

প্রকৃতির উল্লেখ আছে,অতএব তাহাঁকেও হেয় মধ্যে অথবা উপাদেয় 

মধ্যে গণনা করা উচিত, এইজন্য বলিতেছেন +-এই সংসারে দৈব 

ও আসস্র এই ছ্িবিধ সর্গই পরিলক্ষিত হয়, র।ক্ষস বা মনুষ্য নামক 

অপর কোন সর্গ নাই। যখন যে মনুষ্য শাস্ত্রীয় সংস্কারের প্রাবল্য- 

বশত: স্বভাবসিদ্ধ রাগ-ছ্েষ পরাভূত করিয়! ধন্মপরায়ণ হয়, তখন 

দে দেব এবং বখন যে মনুষ্য স্বভাবসিদ্ধ রাঁগ ছেষের প্রাবল্যবশতঃ 

শান্ীয় *সংস্কার পরাভূত করিয়া অধন্মপর।য়ণ হয়, তখন সে অন্থ্র 

নামে অভিহিত হয়) যেহেতু ধর্দ ও অধর ভিন্ন তৃতীয় একটা 

বিষয় নাই, এই জন্ত প্রক্কৃতিও তদমুলারে ছিবিধই হইল। তন্মধ্যে 

দৈব ভূতসর্গ আমি তোমার নিকট বিস্তৃততাবে দ্বিতীর অধ্যায়ে 

স্থিতপ্রজ্জলক্ষণে, হ্বাদশে ভক্তিলক্ষণে, জয়োদশে জ্ঞানলক্ষণে, 

চতুদ্িশ গুণাতীতলক্ষণে এবং বর্তমান অধ্যায়ে “অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিঃ* 

(১৬শ ১ম ২য় ৩য়) ইত্যার্দি ক্লোকে বলিয়াছি। ইদানীং আমর 

ভূতর্গ আমার নিকট শ্রবণ কর) যেহেতু তাহ পরিতাজ্য, 

এই জন্ত জান! আবশ্যক ॥ ৬ 
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প্রবৃতিঞ্চ নিবৃতিঞ্চ জন! ন বিছ্ুরাস্থর1ঃ | 
ন শৌচং নাপি চাচারে! ন সত্যং তেযু বিদ্যাতে ॥ ৭ 
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরমূ। 
অপরস্পরসম্ভৃতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮» 

অন্বয়ঃ |-- আসুরাঃ জনাঃ [ ধর্মে ] প্রবৃত্বিং চ[ অধরা) 

নিবৃন্তং চন বিছুঃ (জানস্তি)[[ অত: ] তেষুন শৌচং ন আচ1রঃ 
ন চাঁপি সত্যং বিজ্যতে ॥ ৭ 

অনু ।-আহ্রগুরূতি জনগণ ধর্থে প্রবৃত্তি এবং অধর্খে 

নিবৃদ্তির বিষয় অবগত নহে; অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ ব! 
আচার অথবা সত্য নাই ॥ ৭ 

স্বামী ।-- আনুরীং বিস্তরশো! নিরূপয়তি-_ প্রবৃত্তিফেত্যাদি- 
ছাদশতি; | ধশ্মে গুবৃত্তিমপর্মান্িবৃতিঞ্চাছরত্ঘভাব! জন। ন জানস্তি 

অত; শৌচমাচাঁরঃ সভাঞ্চ তেফু নাদত্ত্যেব | ৭ 

অন্বয়ঃ ।-[ তে আহরাঁঃ জনাঃ] জগৎ অসত্যং ( বেদ- 

পুরাগাদিপ্রমাণশুন্যম্) অগ্রতিষ্ঠং ( ধর্দাৎন্দরূপপ্রতিষ্টচুহীনস্) 

অনী্বরং ( ব্যবস্থাপকশূন্যম্ ) অপরক্পরসন্ভৃতং কিমন্তৎ কাঁমহৈতুকম্ 

আহঃ ॥ ৮ 

অনু সেই অনুরম্থভাঁৰ জনগণ এই জগৎকে বেদ- 
পুরাণাদি প্রমাঁণহীন, ঈশ্বংশুন্ত, স্ত্রী পুরুষের মিথুনসম্ভৃত ও কাম- 
প্রবাহজাত বলিয়া! থাকে ॥ ৮ 

স্বামী | ন্ছ বেদোকয়োধর্দাধর্দয়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তি 

কথং ন বিছুঃ, কুতে। বা ধন্মাধর্ময়োবনঙ্গীকারে জগতঃ সুখ" 
দুঃখাদিবাবস্থ| স্টাৎ, কথং বা শৌচাচারাদিবিষয়। মীশ্বর]জামতি- 
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যর্তেরন্ ঈশ্বরানজীকারে চ কুতো৷ জগছুৎ্পত্তিঃ শ্তাদত আহ-- 
অনত্যমিতি। নান্তি সত্যং বেদপ্ুরাণাদিপ্রমাণং যন্মি-স্তাদৃশং 
জগদাহঃ, বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন মন্তস্ত ইত্যর্থঃ। তহুক্তং-_-*তয়ো 

বেদস্ত কর্তীরো ভ্ধূর্তনিশাচরাঃ* ইত্যাদি । অতএব নাস্তি 
ধর্মাধন্মন্ূপ| প্রতিষ্ঠ। ব্যবস্থ।হেতুর্যস্য তত, স্বাভাঁবিকং জগইৈচিত্র্য- 
মাহুরিত্যর্থ:। অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত। ব্যবস্থাপকম্চ যন্ত তাঁদৃশং 
জগদাঁছং। তহি কুতোহন্ত জগত উৎপত্তিং বদস্তীত্যত আহ-_ 

অপরস্পরসম্ভৃতমিতি । অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরম্পরম্ অপরস্পরতো- 

ইন্টোন্ততঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মিথুনাৎ সম্ভৃতং জগৎ কিমন্যৎ কাঁরণ- 

সন্ত? নান্তযন্তং কিঞ্চিৎ) কিন্তু কাঁমটতুকমেব স্ত্রীপুংসয়ো 
রুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরস্থেত্যর্থঃ ॥ ৮ 

টিপ্পনী ।২-পূর্ব গ্লোকে বলিয়াছেন যে, আস্ুর প্রকৃতির 
লোকেনা ধর্মে প্রবৃত্তি ও অধর্থে নিবুতি উহার কিছুই মানে না, 

তাহাদের শৌচও নাই, আচারও নাই এবং সত্য নাই। এখন প্রশ্ন 

হইতেছে যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃন্তিবিষয়ক ধশ্ম ও অধন্মের প্রতিপাদক 
সর্বলোকপ্রদিদ্ধ ভগবদাজ্ঞারূপ বেদাখ্য নির্দোষ গ্রমাণ আছে এবং 

তছ্পজ্জীবী স্বতি পুরাণ ইতিষাঁপাদিও আছে, অতএব প্রবৃত্তি 

নিবুত্তি এবং তত্প্রমাণাদি তাহারা জানে না কেন? যদি জানে 

তবে আঁজ্ঞালজ্ঘনকা রী শাস্ত! ভগবাঁন্ থাকিতে কিরূপে তাহার! 
সেই সকল বেদাদি প্রসিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান না করিগা শোৌঁচ ও 
আচারাদি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? ইহার উত্তরে 

বলিতেছেন;--আন্ুর প্রকৃতির লোকেরা জগৎকে অসত্য অর্থাৎ 

তত্বপ্রতিপাদক বেদাখ্য প্রমাণশুন্ত, ব্যবস্থার হেতুভৃত ধর্শা।ধর্শারনপ 

প্রতিষ্ঠাশূন্ত এবং শ্ুভাশুভ কর্শের ফলদাতা ঈশ্বরশৃন্য বলিয়া 
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এতাং দৃষ্টিমব্টভ্য নষ্টাত্ব।নো হল্লবুদ্ধয়ঃ | 
প্রভবস্তাগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাং ॥ ৯ 
কামমা শ্রিত্য ছপ্প.রং দম্তমানমদান্বিতা। 
মোহাদ্ গৃহীত্বাংসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহ শুচিব্রতাঁঃ ॥১. 

শির্দেশ করিয়া থাকে। বলবৎ পাঁপরূপ প্রতিবন্ধক প্রভাবে 
তাহার! বেদের প্রামাণ্য মানে ন|, সেই জন্য তথ্বোধিত ধশ্মাধখ্ম ও 
ঈশ্বরও মানে না? এই জন্য যথেচ্ছাচারী হইয়। পুরুষার্থ হইতে পরি- 
রষ্ট হয়। যদি তাহার। প্রকৃতির অধিষ্ঠাত। ভগবান্ না মানে, তবে 
কারণাভাববখত: জগতের উৎপত্তি হয় কিরপে? তদুত্তরে 
তাহারা বলিতেছে ;__ কাম প্রযুক্ত স্ত্রী পুরুষের অন্টোন্ত সংযোগে 
উৎপন্ন জগতের কাম 1₹» অপর কারণ নাই। অতএব ধশ্মাধশ্ম 
অথবা ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন।; এইটি নাস্তিকের মত ॥ ৮ 

অন্বয়ঃ |__-অল্পবুদ্ধয়ঃ এতাং দৃ্টিম অবষ্টভ্য ( আ.শ্রিত্য) 
নষ্ঠাত্ান: € মলিনচিত্তাঃ ) উগ্রকশ্মাণঃ ( হিংঅকর্মপরাঃ ) অহিতাঃ 
( বেরিণঃ )[ ভূত্ব। ] জগত: ক্ষয় গ্রভ বস্তি ॥ ৯ রঃ 

অনু 1 সেই সকল অল্লমতি লোকের! উক্তবিধ দৃষ্টি অব- 
লঙ্বন করিয়া মলিনচিত্ত, হিংশ্রকন্্পরায়ণ ও অহিতকারী হুইয়! 
জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রাহুভূতি হয় ॥ ৯ 

স্বামী |__কিঞ্চ এতামিতি। এতাং লোকাঁরতিকানাং 
দৃষটিং দর্শনমাঞ্রিত্য নষ্টাখাঁনো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোহল্লবুদ্ধয়ে! দৃষ্ট থ- 
মাত্রমতয়ং, অতএবোগ্রং হিংন্রং কণ্ যেষাঁং তে, অহিতা সিসি 
তৃত্বা! জগত; ক্ষয়ার প্রভবস্তি উত্তবস্তীত্যর্থ;: ॥ ৯ 

অন্বয়ৎ 17 ছশ্প,রং কামমূ আশ্রত্য চিনি ১ 



২৭২ ভ্রীনন্তগবদ্গীতা | [ ১৬শ: অঃ 

 চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তা মুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ 

[ সন্ত; ] মোহাৎ অদদ্গ্াহান্ ( ছুরাগ্রহান্ )”গৃহীত্বা (স্বীরুত্য ) 
অশুচিত্রতাঃ [ সম্তঃ ] [ ক্ষুদ্রদেব/রাধনাদৌ ] পরবর্তীতে ॥ ১০ 

অনু ।-_তাহারা দুম্পৃরণীয় কামনা অবলঘ্বন পূর্বক দত, 
মাঁন ও মদান্বিত হইয়া মোহুবশে “অমুক মন্্রঘারা অমুকদেবতার 
আরাধনা করিয়া! মহাঁনিধি প্রাপ্ত হইব” এইকপ দুরাগ্রহ শ্বীকার- 
পূর্বক অশুচিব্রত অবলম্বনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনার 
প্রবৃতত হয় ॥ ১০ 

স্বামী ।-অপি চ কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্প রং পুরন্বিতু- 

মশক্যং কামমাশ্রিত্য দশ্তাদিভিযুক্তাঃ সম্তঃ ক্ষু্রদেবতারাধনাদৌ 

প্রবর্তস্তে। কথং? অনদ্গ্র/ঙান্ গৃহীত্বা, অনেন মন্ত্রেদে এতাং 

দ্রেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাঁধয়িস্তামি ইত্যাদি দুরাগ্রহান্ মোহ- 

মাত্রেণ শ্বীকৃত্য প্রবর্ণস্তে, অশুচিব্রতা অশুচীনি মগ্যমাংসাদি- 
বিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে ॥ ১০ 

টপ্পনী ।__আহ্বর গ্রন্কৃতির জীবগন দুষ্পরণীয় বিষদাঁভিলাষ 
আশ্রয় করিয়া, অধার্মিক হইয়াও পার্মিকত্ব প্রধ্যাপনরূপ দত্ত, 

অপৃ্জনীয় হইয়াঁও পুজ্যত! প্রকাশরূপ মান, উৎকৃষ্ট না হইয়া'ও 

উৎকর্ষ বিস্তাররূপ মন্ততা অবলগ্বন করত এই মন্ত্রত্থারা এই দেব- 

তার আরাধনা করিয়! কামিনীগণকে আকৃষ্ট করিব, অনুক মন্্রদ্বা রা 

অমুক দেবতাকে সন্ধষ্ট করিয়! গুপ্ত ধনের অধিকারী হইব ইত্যাদি 

দুষ্ট আগ্রহ্রূপ অপংগ্রাহাস্থিত হই থাকে। অনস্তর তাহারা 
অশুচিব্রতসম্পরন হইয়| অবৈদিক দৃষ্টফলযুক্ত ক্ষুদ্রদেবতাদির 
সেবায় নিযুক্ত হয় ও অশুচি নরক ভোগ করে। 



১৬শঃ অঃ) যোড়শোই্ধ্যায়ঃ | ৫৭৩ 

আশাপাখশতৈর্দ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 
ঈহন্তে কামভোগার্ঘমগ্যায়েনার্ঘসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ 
ইদমদ্য ময়! লব্ধমিদং প্রাপস্তে মনোরথম্। 
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ 

অন্বঘনঃ | -প্রলয়ান্তাং ( মরণাস্তাম্ ) অপরিমেয়াং চিন্তাম্ 

উপা শ্রতাঃ (অবলম্বমাঁনী:) [ সন্তঃ ] কামোপভোগপরমাঁঃ এতাব- 

দিতি নিশ্চিতাঃ [ অতএব ] আশাপাশশতৈঃ বন্ধাঃ কামক্রোধ- 

পরায়ণা: | সন্তঃ ] কাঁমভোগার্থম অন্তায়েন অর্থসকয়ান্ ঈহস্তে 
( ইচ্ছস্তি)।॥ ১১১২ 

অন্ন |-- তাহারা মরণকাল পর্যন্ত অপরিমিত চিস্তা আশ্রয় 

করিয়া কাঁমোপভোগকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিয়া 
থাকে এবং শত শত আশাপাশে আবদ্ধ ও কাম-ক্রোধের 

বশীভূত হইয়া কাঁমভোগার্থে অন্তার়পূর্বক অর্থ সঞ্চয় আকাজ্ষা 
করে ॥ ১১1১২ 

স্বামী ।-_কিঞ্। চিন্তামিতি। প্রলয়ো মরণমেবাস্তো 

বস্থান্তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতা:, নিত্যচিন্তা- 
পরায়ণ! ইত্যর্থঃ। ক।মোৌপভোগ এব পরমে!। ধেষাং তে, 
এতাবদিতি কামোপভোগ এব পরমঃ পুকরুষার্থে! নান্যদস্তীতি কৃত- 

নিশ্চয় অর্থসঞ্চরাণীহস্ত ইত্যুত্তরেণাদ্বয়ঃ, তথাচ বাহৃম্পত্যসুত্রং, 
"কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ:” ইতি “চৈতগ্ঠবিশিষ্টঃ কামঃ পুক্ষষ* 
ইতিচ। অতএব আশেতি। আশ] এব পাশান্তেষাং শতানি 
তৈবদ্ধাঃ, ইতস্তত আকষ্যমাণাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রেধো 



ই ৭৪ শ্রীমন্তগবদ্গীতা । [ ১৬৭: অ: 

অসৌ ময়া হতঃ শক্রর্থনিষ্যে চাপরানপি । 
ঈশ্বরোহহমহুং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবাম্ স্থখী ॥১৪ 

অ|ঢট্যোহভিজনবানম্মি কোহন্যো হস্তি সদঁণো মরা । 
যক্ষ্যে দাশ্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিত।ঃ ॥১৫ 

অনেকচিততবিভ্রত্তা মোঁহজালসমারৃতাঃ | 
প্রসক্তাঃ কামভে।গেষু পতন্তি নরকেহশুচে৷ ॥ ১৬ 

পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে, কাম:ভাগার্থমন্ায়েন চৌধ্য।দিনার্থানাং 

সঞ্চয়ান্ রাশীনীহস্তে ইচ্ছস্তি ॥ ১১1১২ 

অন্বরঃ |--ময়। অগ্ঠ ইদং লব্ধমূ, ইদং মনোরথং প্রাঙ্দোযে, 

ইদম্ অস্ভি, পুনঃ মে ইদম্ অপি ধনং ভবিষ্যত, অসৌ শক্রঃ ময়া 
হত; অপরাঁন্ (অন্তান্ শক্মন) 5 অপি হনিষ্যে; অহম্ ঈশ্বরঃ 
( সর্বশক্তিমান) অহং ভোঁগী অহং সিদ্ধঃ (কৃতরুত্যঃ ) বলবান্ 

সুখী চ; 'হম্ আঢ্যঃ ( ধনািসম্পন্ধঃ ) অভিজনবান্ ( কুলীনঃ) 

আন্ম, ময়া সদৃশঃ অস্ত: কঃ অন্তি; [অহং] যক্ষ্যে ( যাগাগ্ঘন্টা- 

নেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ মহতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্দথামি) [স্তা বকেভ্যঃ] 

দাস্তামি মোদিষ্যে ( হ্ষং প্রাপ্দ্যামি ) ইতি অজ্ঞানবিমো হিতাঃ, 

অনেক চিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজাঁলসমাবৃতাঁঃ [ সন্ত; ] কামভোগেষু 

প্রসক্তাঃ ( অভিনিবিষ্টাঃ) অশুচৌ (কশ্মলে ) নরকে পতন্তি 
॥ ১৩ ৮১৬ 

অনু ।--অগ্ভ আমি ইহা পাইল।ম, এই অভিলধিত ভ্রব্যও 
পাঁইব। আমার ইহা আছে, আবার এই ধনও হইবে, এই শক্র 
বিনষ্ট হইল, অন্তান্ শত্রগণকেও বিনষ্ট করিব; আমি "সর্বশক্তি, 

সম্পন্ন, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধিলাভ করিয়াছি, আনি বলবান্, 



১৬লগঃ অং] যোড়শোহধ্যায়ঃ | ৫৭৫ 

আক্মসস্তাবিতা স্তব্ধ! ধনমানমদা স্বিতাঃ | 

যজন্তে নামঘজ্ঞৈত্তে দস্তেনাবিধিপুর্্বকম্ ॥ ১৭ 
আমি সখী, মামি ধনশালী, আমি কুলীন, আমার সমান আর 
আছে কে? আমি থাগাদিদ্বারাও অন্য যজ্ঞকারীদিগের অপেক্ষ। 

অধিকতর গ্রতিষ্ঠীলাভ করিব, [স্তাবকগণকে ] দাঁন করিব, 

আঁমোঁদ করিব--এইরূপে অজ্ঞানবিমোহিত হইয়া! বহু মনোরথে 

প্রবৃত্ত চিন্তবশে উদ্ত্রীস্ত হইয়া মোহজালে একান্ত আবদ্ধ 

ও কাঁমভোঁগে আসক্ত হওয়ায় অবশেষে অশুচি নরকে পতিত 
হয় ॥ ১৩-০১৬ 

স্বামী |__-তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্রিমাহ-- ইদং- 
মগ্ধেতি চতুর্ডিঃ । প্রাপ্ছেযে প্রান্স্যামি, মনোরথঃ মানস: প্রিয়মূ। 

স্পষ্টমন্তৎ। এতেমার্জ। তয়াশাং শ্লেকাঁনাঁমিত্যজানবিমোহিতাঃ 

মস্ত! নরকে পতন্তীতি চতুর্থেনান্য়ঃ ॥ কিঞ্চ অসাবিতি। সিদ্ধ; 
ক্লৃতকৃত্যঃ। স্পষ্টমন্তৎ ॥ কিঞ্চ আত্য ইতি। আট্যো ধনাদি- 

সম্পন্ন:, অভিজনবান্ কুলীনঃ, যক্ষ্যে যাগাগ্ঠঙুষ্ঠানেনাপি দীক্গিতা- 
স্তরেত্য: সকাশান্মহুতীং প্রতিষ্ঠাং প্রাঙ্গ্যামি, দাস্তামি স্বাবকে- 
ভ্যশ্চ। মোদিষ্যে হ্র্ষং প্রাপ্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমো- 

হিতাঃ মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ ॥ এবসভভ্তা যহ প্রাপুবন্তি 
তচ্ছ ৭ু--অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রবৃত্তং চিত্তম্ অনেক- 

চিত্তং তেন বিভ্রান্ত! বিক্ষিপ্ত, তেনৈব, মোহময়েন জালেন সমা- 
বৃতা মত্ত! ইব শ্ুত্রমন্বেণ জালেন যন্ত্রিতা:, এবং কামভোগেষু 

প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সম্তঃ অশুচৌো কালে নরকে 

পতস্তি ॥ ১৩--১৬ 

অন্বুয়ঃ :--আত্মসভাবিতাঃ শুবাঃ ( অনআ্রাঃ ) ধনমানমদা- 
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অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রে।ধঞ্চ সংশ্রি তা | 
মামাতপরদেহেষু প্রদ্বিষস্তো হভ্যসুয়কাঃ ॥১৮ 

স্বিতাঃ [ সন্তঃ ] তে দভেন [ ন তু শ্রদ্ধা] নাঁমযজ্ৈ: ( নামমাত্র” 
প্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞাঃ £ত£ ) অবিধিপূর্ববকং যজন্তে ॥ ১৭ 

অনু |--তাহার৷ আপনা আপনিই সম্মানিত [কোন 
সাধু ব্যক্তি তাহাদিগকে সম্মান করেন নাঁ], গর্ববিতস্বভাব এবং 
ধনমান-মদ-সমদ্থিত হুইয়! দণ্ত সহকারে অবিধিপৃর্বক নামমাত্র 
ঘজ্ছের অনুষ্ঠান করে ॥ ১৭ | 

স্বামী ।-বক্ষ্য ইতি চ যন্তেষাং মনোরথ উদ্কঃ, স 
কেবলং দণ্ভাঁহঙ্কারাদি প্রধান এব ন তু নাত্বিক ইত্যভি প্রায়েণাহ-_ 
আত্মেতি ছ্বাভ্যাম। আত্মনৈব সম্তাবিতাঁঃ পৃঞ্যতাং নীতাঃ ন তু 
সাধুক্তিঃ কৈশ্চিং ; অতএব শুব্ধা! অনস্বাঃ, ধনেন থো মানো মদণ্চ 
ভাঁভ্যাং সমনিতাঁঃ সম্তঃ নাঁমমাত্রেণ থে ফঙ্জান্তে নামযজ্ঞাঃ যদ! 

'দীক্ষিতঃ পোমঘাঁজী ইত্যেবমাদিনা ন।মমাব্রগ্রসিদ্ধয়ে যে যজ্ঞা- 
নতধধজন্তে,। কথম্? দশ্ভেন, ন তু শ্রদ্ধয়া) অবিপিপূর্ববকঞ্চ যখা 
ভবতি'তথা ॥ ১৭ 

অন্বয়ঃ |--[তে আন্ুরাঃ জনাঃ] অহঙ্কারং বলং দর্পং কাঁমং 

ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ [ সন্তঃ ] আত্মপরদেহেষু ( আত্ুদেছে পরদেহেষু 

চ) [ চিদংশেন স্থিতং ] মাং প্রদ্ধিষস্তঃ অভ্যস্ুয়কাঃ ( পন্সার্গবহিনাঁং 

গুণেধু দোষারোপকা13) [ ভবস্তি] ॥ ১৮ 

অনু ।--এ সকল ব্যক্তি অহস্কার, বল, দর্প, কাঁম ও ক্রোধ 

আশ্রপ্প করিয়া আত্মদেহে ও পরদেহে চিনংশরূপে অবস্থিত 

আমায় দ্বেষ করে, আর সম্ম্গবর্জী সাধুগণের গুণে দোষারোপক 
হইয়া থাকে ॥ ১৮ 
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তানহং দ্বিষতঃ ক্রু,রান্ সংপারেষু নরাধমান্। 

ক্ষিপামাজজ্ম শুভানাস্থরীষেধ যোনিষু ॥ ১৯ 

স্বামী |-_-অবিধিপূর্বকত্ধমের প্রপঞ্চয়তি-_অহঙ্কারমিতি। 

অহস্কারাদীন্ সংশ্িতাঃ সম্তঃ আত্মপরদেহেষু আম্মদেহে পরদেহেষু 

চচিদংশেন স্থিতং মাং প্রদ্িষন্থো যজজ্তে, দম্তযজ্ঞেষু শরদ্ধায়া 

অভাবাদাত্মনো বৃথৈব গীড়া ভব্তি, তথ। পশ্বাণীনামপ্যবিধিন। 

হিংসাঁয়াং ঠৈতগ্প্রোহমাত্রমেবাবশিষ্যত ইতি প্রদ্ধিষস্থ ইত্যুক্তম্। 

অভ্যঙ্থরকাঃ সন্মার্গবর্ভিনাং গুণেধু দোষাঁরোপকাঃ ॥ ১৮ 

টিপ্পনী ।--“আমি যাগ করিব" “আমি দান করিব” এই রূপ 

দস্ভাদিযুক্ত ব্যক্তি চন্বল্লপূর্বক কাধো প্রবৃনধ হয়, আগ্নর প্ররুতি 
মানবগণের বহিরঙ্গ-পাধন যঙ্ছদ|নাদি কার্। ও সি হয় না, আস্তরক্জ - 

মাখন জ্ঞান বৈরাগ্যাদদি ষে ভাহাদের সদর” বাঞত, 'এ বিষয়ে আর 

সন্দেহ কি,ইহা! এই গ্লোকে বলিতেছেন ।_ঈধৃশ »/ঙিগণ অহঙ্কার, 

বল, দর্প, কাঁম, ক্রোধ, মাঁৎসর্ধ্য এবং অন্ঠান্ত মহাঁদোষ সকল আশ্রম 

করিয়া থাকে । যদি বল,এতাঁদৃশ গতিত হই৮ও তোমার ভক্তিজ্বারা 

পবিত্র হইয়া তাঁহার। নরকে পশিত হইবে না, ইহাও বলিতে পার 

না) যেহেতু ভাঠার প্রেমাম্পদ নিজদেহে ও স্ত্রী পৃাঁদির দেঠে 

বৃদ্ধা দির সাঁক্ষিরূপে অবস্থিত অতএব অতি প্রেমাম্পদ আমাকে 

ছেষ করে, আমার শাসনরূপ শ্রিত্িবাক্যের অপালনই আমার দ্বেষ) 

যেমন রাঁগাঁর আজ্ঞা পালন ন| করা রাজার দ্বেষ করা, সেইরূপ। 

ঘি কল, গুরুজন শাঁহাদিগকে উপদেখ দেন ন। কেন? হহার উত্তর 

এই যে, তাহারা গুরুজনের করুণা প্রতারণ! বলিয়া! মনে করে; 
অতএব তাহারা সকল সাখনশূন্য হইয়া! নরকে পতিত হয় ॥ ৯৮ 

২৫ 
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আন্বপীং যোনিমাঁপন্ন! মুঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব নৌন্তে় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২ 

অন্বঃঃ ।--অহং [ মাং ] ছিষতঃ ক্রুরান্ অশ্তভান্ (আস্ুর- 

স্বভাবান্) নরাধমান্ সংসারেষু..জনমমৃতা মার্গেযু) আন্মরীযু এব 
যোনিষু ( অতিক্র,রান্ু বাস্রদর্পাদিযোনি়) অজন্রম্ ( অনবব্তং ) 

ক্ষিপামি॥ ১৯. 
অনু ।-আমার ছেষকারী সেই সকল ক্ররপ্রক্কৃতি 

'অমঙ্গলশীণ সরাধমগণকে আমি নিরন্তর সংসারে আত ক্র,র ব্যাপ্, 

সপপাদি অহথর যোনিতে নিক্ষিপ্ত করি ॥ ১৯ 

স্বামী 1-_-তেষাঁঞ্চ বদাচিদপ্যানুরক্ঘভীবপ্রচ/তির্ন ভবতী- 

ত্যাহ--তানিতি দ্বাভ্যাম। তানংং মাং ছিষতঃ ক্ররাঁন সংসারেষু 

শ্মাধৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাহরীঘেব|তিক্রু,রান্্র ব্যাদ্রসপাদিষে,নি- 

ঘজশ্রমনবরতং ক্ষিপামি, তেষাঁং প1পকর্মমাণ।ং তাদৃশং ফলং দদ|মী- 
তার; ॥ ১৯ 

তন্থয়ঃ |__ তে কৌন্তেয়! জন্মনি জন্মনি আহুরীং যোনিম্ 
আপন্নীঃ ( প্রাণ্ডাঃ) মৃঢ়াঃ ( অবিবেকিনঃ ) মাঁম্ অপ্রাপ্য এব তত: 

[ অপি] অধমাঁং (শিকৃষ্টাং ) গতিং যান্তি (প্রাপ্রুবস্তি )॥ ২০ 

অনু |_হে কুস্তীনন্দন! প্রতি ন্মেই আন্তরী যোনি প্রাঞ্চ 

এ সকল মুডগখ আময় লাভ করিতে না পার য় তাহা আক্ষা্ড 

নিরষ্ট গতি প্র1ধ হইয়া থাকে ॥ ২০ 

স্বামী ।-_কিঞ্চ আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপোবে- 

ত্যেরবাঁরেণ মত্প্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতত্বেষাম 7 মত্ত্রীপ্চ,যপায়ং 

সন্মার্গমপ্রাপ্য তেভ্যোহপ্যধমাং কৃমিকীটাদিযোনিং যাস্তীতু)করুম্। 
শেষং স্পষ্টম্ ॥ ২৭ 
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ভ্রিবিধং নরকস্তেদং দ্বারং নাশনমাতানঃ | 

কাম? ক্োধস্তথা! লোভস্তশ্মাদেতজয়ং ত্যজে ॥২১ 

টিপ্পনী ।-_তাদৃশ আহুব-প্রকৃতিগণেরও যে বহু জন্মাস্তে 

মুক্তি হইবে,ইহাও বচ্িতে পার না, যেহেতু যাঁরা একবার আস্থ্র 

যোনি প্রণ্চ হইয়াছে,সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ প্রতি জন্মেই তাহা হইতেও 
নিক নিরু্ট যোনি গ্রাণ্থ হয়। ইহাদের আমকে পাইবার 

কোনই অ।শ| নাই । “কৌন্তেয়” এই সন্বোধনে ভগবান্ জানাইতে- 
ছেন যে, তুমি যখন আমার পিতৃম্বস্থপুত্র, তখন তুমি ঈদৃশ আহ্র- 

(ঘানি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ। থেহেতু একব।র আন্ুুর-ষোনি 

লভ কণিপে উওরোত্তর নিকষ্ট যো নিই প্রাপ্ত হইতে হয়, এইজন্য 

যে পর্য্যন্ত মানব দেহ আছে, সেই পর্য্স্ত কষ্টতম অনুর যো।ন 

পরিত্যাগের জন্ত দৈধী সম্পৎ মাশ্রন্ন কর! উচিত ॥ ২৭ 

অন্বয়ঃ .__কামঃ ক্রোরঃ তথ! “লোভঃ ইদং ত্রিবিধং নর- 

কন্য হ্বারমূ; [ অতএব ] আত্মনঃ নাশনং ( নীচযোনিপ্রাপকং ); 

তম্ম/ৎ এতৎ ভ্র্গং ( সব্বাত্মন। ) ভাজে ॥ ২১ 

অনু ।__কাম,ক্রোধ ও লোভ--এই তিনটি নরকের ত্রিবিধ 

হার; এইগুলি আত্মার নীচযোনিপ্রাপক; অতএব সর্বতোভাবে 

এই তিনটি ত্যাগ করিবে ॥ ২১ 

স্বামী |-___উক্তানামানুরদোষ|ণাঁং মধ্যে সকলদোযমূলভূত; 
দৌষত্রয়ং সর্ববথা বজ্জনীযমিত্য।হ-ত্রিবিধমিতি । কাম: ক্রোধে 

লোঁভণ্চ ইতীদং ত্রিবিধং নরকশ্ত দ্বারম্ অত এবাত্মনে। নাশনং 

নীচযোনিপ্রপকং তক্মাদেতভ্রয়ং সর্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১ 

টিপ্পনী |--আশঙ্ক। হইত পারে যে, অগুর প্রকৃতির বহু 



৫৮ ্রীমন্তগবদ্গীততা | [ ১৬শঃ অঃ: 

এতৈবিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্ব।রৈক্ত্িভিরনরঃ | 

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যতি পরাং গতিম্ ' ২২ 

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্ততে কানচাঁরতঃ | 

নস লিদ্ধিমবাপ্নোতি ন স্থখং ন পর!ং গতঠিম্ ' ২৩ 

ভেদ আছে। একজন পুরুষের জীবিতকাল মধ্যে তাহ পরিত্যাগ 

কর] অসম্ভব, এই জন্য ঙাঁহ! সংক্ষেপে বলিতেছেন ;- কাম, ক্রোধ, 

লোভ--এহ তিনটী নরক প্রাপ্তির ঘারম্বরূণ; ইহারাই সবল অন. 

থেঁর মুল, অতএব হহাদিগকে ত্যাগ করিবে ॥ ২১ 

অন্বরঃ 1-__€ে কৌন্তেয়! তমোদ্ধারৈঃ (নরকস্থ' ছারভূতৈঃ) 

এতৈঃ ত্বিভিঃ বিমুন্তঃ নরঃ আত্মনঃ শেক্সঃ ( শ্যঃসাধনং ওপো- 

যোগাদিক্ম্) আচরতি; ততঃ পরাং গতিং ( মোক্ষং) যাতি 

( প্রাপ্পোতি ) ॥ ২২ 

মনু |-হে কুম্তীনন্দন! নরকের দ্বারম্বরূপ এই তিনটি 
হইতে বিমুক্ত বাক্তি আপনার শ্রেরঃসাঁধন তপাযোগাদি অনষ্ঠান 

করেন; তাহার পর পরম গতি মে!ক্ষ ) লাভ করেন ॥ ২২ 

স্বামি |__ত্যাগে বিশিষ্টং ফলমাহ--এতৈরিতি। তো 

নরকন্ত দ্বারভূতৈরেতৈক্ত্রিভি; ক।মাদিডিবিমুক্তে! নর আাত্মন: 
শ্রেয়ঃসাধনং ৬পোযেোগাদিকমাঁচরতি ততশ্চ মোক্ষং গ্রাপ্পোতি ॥ ২২ 

অন্বরঃ।-_যঃ শান্্রবধিং ( শাস্ত্রবিহিতং ধর্মমন) উৎহজ্য 

কামচাঁরতঃ ( যথেষ্টং ) বর্ততে, সঃ সিদ্ধিং (তত্বজ্ঞাঁনং) ন অবাপ্পোতি 

(প্রাপ্পোতি )) ন স্ুবম্(উপশমং ] ন চ পরাং গতিং ( মোক্ষম) 

[ অবাপ্পোতি ]॥ ২৩ ৃ 

অনু যে ব্যক্তি শান্বিহিত ধন্ম পরিত্যাগ করিয়া 



১৬লঃ খন; ] যোড়শোহ্ধ্যায়ঃ | ৫৮৪ 

তক্মাচ্ছাস্ত্রং গ্রমাণন্তে কাধ্যাকাধর্বাবস্থিতো | 
জ্ত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত মিহাহঁসি ॥ ২৪ 

ইতি শ্রমহাভারতে শতসাহ্ন্র্যাং মংহ্তাঁয়াং বৈয়াসিক্যাঁং 

ভীম্মপর্ববণি শ্রামন্ভগবন্দশীতান্থপনিষৎস্থু ব্রহ্মবিষ্যারাং 

যোগশান্ত্রে শ্ীকষ্ণাজ্জুনসংবংপে দৈবাহ মসম্পদ্- 

বিভ[গ-যে।গে! শাম যোড়শোধ্িধ্যায়ঃ ॥ ১৬ 

ধথেচ্ছাঁচারে প্রবৃ্থ হয়, লে ব্যক্তি ততজ্ঞান প্রাধ হয় না; সুখ 

বা মোক্ষও প্রাপ্ত হয় না॥২৩ 

শ্বামী ।--কামাদিত্যাগশ্চ স্ব্ধাচরণং বিনা ন সম্ভবত্তী 

ত্যাহ-য ইতি । শান্সরবিধিং বেদবিহিতং ধর্ধমুৎ্স্থজ্য যঃ কাঁম- 

চারতো বথেষ্টং বর্ততে, স সিদ্ধিং তত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্পোতি ন চ শখ 

মুপশমং ন চ পরাং গভিং মোক্ষং প্রাপ্ে'তি ॥ ২৩ 

অন্বয়ঃ;--তস্মাৎ কার্্যাকা ধ্যব/বস্থিতে শান্বং তে প্রনাণং 

( কর্তবা-নির্ণায়কম্)) [অতঃ] শান্ববিধানোক্তং জ্ঞাত ই 

( কর্দাধিকাঁরে ) [ বর্তমানঃ] [যথাধিকারং] কর্ম ক্লু 

অতি ॥ ২৪ 

অনু |__অতএব কোন্টি কাধ্য কোন্টিই বা! অকাঁধ্ 
এইরূপ অবস্থায় শান্ই তোমার গরমাণ ( কর্তব্যনির্ণায়ক ), 

অতএব তুমি শাস্ত্বিধাশোক্ত কণ্ম জাঁত হইয়া! [ কর্মাধিকাবে 

আপনার আ'ধকার অচ্ুপাঁরে ] কর্ম কর ॥ *৪ 

স্বামী |--ফলিতম'হ --তম্মাদিতি। ইদং কাঁধ্য মিদমকার্্য- 

ঞ্চেত্যন্তাং ব্যবস্থাঘাং তে ভব শান্' শ্রুতিস্থতিপুরাণাদিকমেব 

গ্রমাণম। অত: শাগ্বতিধানোক্ছং এশ্য জ্ঞান্থা ইহ কশ্মাণিকারে 



৫৮২ শ্রমপ্তগবদ্গীতা । [ ১৬৭; জং 

বর্তমান যথাপিকাঁরং কর্ম কর্তমহসি, তন্যূলত্।ৎ মত্বস্ুদ্ধিলমাগ- 
জ্ঞানমুক্তীনা মিত্যর্থ: ॥ ২৪ 

দেএদৈতেয়সম্প ভিসংবিভাঁগেন যোঁড়শে | 
তত্তজ্ঞানেইধিকারস্ত সাত্বিকস্তেতি দর্শিতম্॥ 
ইতি স্বমিকুতটীকায়াং যোড়শোহ্ধ্য।য়ঃ ॥ ১৬ 

টিপ্পনী ।- যেহেতু শাস্্রবিমুখ হইয়! কাঁমার্ধীন কাধ্য 
করিলে এহিক ও পাঁরত্রিক উভয়বিধ পুরুষাঁথই বিনষ্ট হয়, এইজন্য 
মোক্ষাথাঁ তোমার কার্ধ/কার্ধ); বিবেক বিষয়ে শান্্র-বেদই প্রমাণ) 
এবং এই কর্মমভূমিতে শাস্থীয় বিধান অন্গনারে বিহিত ও প্রতিযিদ্ধ 
কম্ম জানিয়া প্রতিযিদ্ধ কর্ম বঙ্জন করত চিত্তশুদ্িপর্যন্ত বিহিত 
দ্ধাদি কর্ণ তোমার করা উচিত। এই অধ্যায়ে সকল আস্মুরী- 
সম্পাদর মৃলীভূত, সকল শ্রেঞঃপদার্থের প্রতিবন্ধক, মহাঁদে।ষ. 
স্বরূপ কাম,ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগ করত মোক্ষার্থিগণ শ্রদ্ধা কি. 
ও শান্্রপ্রবণ হইয়। শাস্ত্রোপনিষ্ট বিষয়ের অন্নষ্ঠান করিবেন, ইহ? 
সম্প্ছয় বিভাগ প্রদশনপূর্ববক নির্ধারিত হইল ॥ ২৪ 

যোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ 

এজ রেসিলিউরে 



সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ | 

অর্জন উবাচ-- 

'ষে শাস্ত্রবিধিমুৎস্থজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ | 
তেষাং নিষ্ঠ। তু কা কুঝ্ণ সন্ত্রমাহে। রজস্তমঃ ॥ ১ 

অন্থয়ঃ |- _অঞ্জুনঃ উথাচ-হে কৃষ্ণ! যে শান্তরবিধিম্ 
উতস্জ্য ( ত্যন্ত। ) শ্রদ্ধয়। তু অন্থিতাঃ (যুক্তাঃ ) যঙ্স্তে,তেষ।ং নিষ্ঠা 
কা? (ক: আশ্রয়; ?) সত্বং, রজ; আহে! (অথবা) তমঃ ?॥ ১ 

অনু |-_অঙজ্ছুন কহিলেন__হে কৃষ্ণ! যাহার! শান্মবিধি 
উল্লজ্ঘন করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়! উপাসন! করে, তাহাদের শ্রদ্থ। 
কীদৃশী? সাবিকী বা রাজসী অথবা! তাঁসী?॥ ১ 

স্বামী |---উক্তাধিকারহেতুনাং শ্রদ্ধা মুখা! চ পাত্বিকী। 

ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রন্ধাভেদন্তিধোচযতে ॥ পূর্ববাধ্যায়ান্তে 'যঃ শান 
বিধিমুৎ্হ্জ্য বর্ততে কামচাঁরতঃ। ন সপিদ্ধিমবাপ্পোতি* ইত্যনেন 

শান্ত্রো বিধিমৃতক্ৃজ্য কাঁমচারেণ বর্থমানস্ত জ্ঞানেহধিকাঁরে নাম্তী- 

ত্যুক্তং, তত্র শান্ত্রবিধিমুৎস্ঙ্জ্য কাঁমচারং বিনা শ্রন্ধয়। বর্তমানাঁনাং 

কিমধিকাঁরোহস্তি নাস্তি বেত বুভৃৎসয়া অঞ্জন উবাচ--য 

ইতি। অত্র চ শাস্্বিধিমৃত্ক্জ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্তার্থং বৃদ্ধা 
হশুল্পক্্য বর্তমানাশ্চ গৃহান্তে ; তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনান্থুপপত্তে:। 

আস্তিক বুদ্ধিহি শ্রদ্ধা, ন চাসৌ শাশ্মবিরুদ্ধেহর্থে শাস্গজ্ঞানবতাং 

 সম্ভবতি, তাঁনে ব।ধিকৃত্য “ত্রিবিধা ভন্তি শ্রদ্ধা” “যজস্তে সাত্বিকা 

দেবান্* ইত্যাদ্যুত্তরাম্থুপপত্তেশ্চ ; অতো নাত্র শান্ত্রাতিলজ্ঘিনে। 

গৃহস্তে অপি তু রেশবুদ্ধা আলন্বণ্ন্দশান্্ার্থজঞাঁনে প্রযতমকতা 



৫৮9 শ্রীমত্তগবদ্গীতা | [ ১৭শং অঃ 

কেবলমাচারপ রম্পর। বশেন শ্রদ্ধরা রুচিদ্দেবতারাঁধনাদৌ প্রবর্তমাঁন। 
গুহান্তে, অতোহমঘমর্থ:--যে শান্্রবিপিমুত্হজ্য ছুংখবুদ্ধা আলম্াদ্ধা 

অনাদৃন্য কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্য়াছিতাঃ সস্তো যজজ্তে 

তেষান্ত কা নি? কা স্থিতিঃ:?; ক আশ্রয়ঃ? তামেব 

বিশেষেণ পৃচ্ছতি,__কিং সত্ত্ম ? আহে! কিং রজঃ? অথবা তম: 

ইতি ; ত্যাং তাদুশী দেবপূজাদি প্রবৃতিঃ কিং সত্বৃদংশ্রিতা? রজঃ- 

সংশ্রিতা ॥ তমঃস-শ্রিত। বেত্যর্থঃ। শ্রদ্ধায়াঃ সাত্বিকত্বাৎ কেশবুন্ধ্যা 

অলম্তেন চ শাস্বানাদরস্ত বরাঁজসতামপত্বাভ্রিধা সন্দেহঃ। যদি 

সব্সংশ্রিত। তহি তেষামপি সাত্তিকডাঁদ থোকা ত্জ্ঞানেহধিকার: 

স্াদন্যথা নেতি প্রশ্নতাত্পর্যযাথ: ॥ ১ 

টিপ্লনী ।--এই জগতে কর্মাছষ্টাতা ব্াক্তিগণ দুই ভাগে 

বিভক্ত ; তন্মধ্যে কেহ কেহ শালী বিধান জানিয়াও অশ্রঙ্গবশতঃ 
তাঁহ। পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুনারে যতকিঞ্িৎ কার্ষে।র অনুষ্ঠান 

করিয়া থাকে; ঈদৃখ মানবগণ সমস্ত পুরুযার্থের অযোগ্য বলিয়া 

আন্র গ্রকৃতি-মম্পন্ন। কেহ কেহ শান্ীয় বিধান অবগত হইয়! 

অন্ধীপূর্বক শান্সানদাঁরে নিষিদ্ধ বঙ্জান করত বিহিত কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহারা সকল পুরুষার্থের যোগ্য বলিয়! 

দেব প্রকৃতি যুক্ত, ইহা পুর্নবাধা!য়ের শেষভাগে ভগবান্ প্রতিপাঁদন 
করিয়াছেন। যাঁহ!রা আলস্তবশতঃ শান্্ীয় (বিধান উপেক্ষা করিয়া 

শ্রদ্গানহক|রেই বৃক্ধব্যবহারক্রমে নিষি্ বঞ্জনপূর্তবক বিহিত কর্মের 
অন্গান করে,তাহার! শাস্ত্রীয় বিধানের উপেক্ষারপ আমর ধর্মদ্বারা 

অংশতঃ যুক্ত হইলেও শ্রদ্ধাপূর্ধক অগ্ুষ্ঠানরপ দেব-সাধর্ম্য দ্বারাও 
অংশতঃ যুক্ত থাকে. এখন ইং)রা কি অসুর অথবা দেবগ্ররৃতির, 

অন্তভূতি হইবে? যেহেতু এই শ্রেণীর মানবগণে উউয় ধশ্মেরই 
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জ্রীভগবানুবাঁচ-_ 

ত্রিবিধ! ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাঁবজা। 
পাত্বিকী রাঁজনী চৈব তামসী চেতি তাং শৃখু । ২ 

সমাবেশ দেখ! যাইতেছে । এইরূপ সন্দেহে পতিত হইয়া অজ্জুন 

প্রশ্ন করিতেছেন ।_যাহারা আলম্তাদির বশবত্তাঁ হইয়া শাস্ত্রীর ; 
বিধান উল্লজ্ঘন কত বৃদ্ধব্যনহারাজুসারে দেবতাগণের হ্চ্টন] 

প্রভৃতি করিয়া থাকে, তাহাঁদের সেই যজনক্রিয়ার কিরূপ ব্যবস্থা 
হইবে, তাহাদের সেই যজন ক্রিয়া কি সাত্বিকী, রাঁঞ্সী অথবা: 
তাঁমসী? যদি সাত্তিকী হয়, তবে তাঁহার! দেব, যদি রাজশী অথবা 

তামসী হর, তবে তাহার! অন্ুর; অতএব তাহারা কি, ইসা; 

আমাকে বল ॥ ১ | 

অন্থয়ঃ |-_শ্ভগবান্ উবাচ দেহিনাং [যা] আদ্ধা[ পা] 

সাত্তিকী রাঁজশী চ তামসী চ ইতি ব্রিবিধা এব ভবতি 7 সা স্বভাবজা 

( পূর্বিকম্ম সংঙ্কার-জাতা ) ত।ং শণু ॥ ২ 

অন্ু 1-- শ্রী্তগবান্ কহিচদেন_-,হ ভজন! দেহিগণেও থে 

শ্রদ্ধা, তাঁহ। সাত্বিকী, রাজশী এবং তামণা, এই তিন প্রকারই 

হইয়া থাকে; উঠা তাহাদের স্বাভাবিক অর্থাৎ পুর্বজন্মের সংস্কার 

₹ইতে উৎপন্ন ; সেই অরদ্ধার বিষয় শ্রবণ কর ॥ ২ 

স্বামী |__-অত্রোত্তরং ভগবানব।চ-ত্রিবিপেতি । অয়ম্থ: 
_ শান্্তত্বজ্ঞানতঃ গ্রবর্তমাঁনাঁনাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়! সার্তিকা 

এক'বধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোঁক।|চারমাত্রেণ তু প্রবর্তধাঁনানাং 

দেহিনাং ঘ| শ্রদ্ধা, স| তু পাত্িকী রাঁজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা 
ভরি । অত্র জেড ক্বভাবজা; স্বশ্রন: পূর্ববকর্ম্মনংক্কা রন্তস্মাজ্জাতা 
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সত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। 
শ্রদ্ধাময়োইয়ং পুরুষে! যো যচ্ছ দ্ধ; স এব সঃ ॥ ৩ 

স্বভাবজা, শ্বভাবমন্যথা কর্ত,ং সমর্থং হি শান্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানম্ ; 

তত্ত, তেষাঁং নান্তি, অতঃ কে বলং পূর্বস্বভাবেনৈব ভবতীতি শ্রদ্ধা 
ঝআবিধা তবতি। তামিমাং ভ্রিবিধাং শ্রদ্ধাং শৃর্িতি, তদুক্তং-_ 

'ব্যবপায়াত্সিকা বু'দ্ধরেকেহ কুরুনন্দন' ইত্যা্দিনা ॥ ২ 

টিপ্পনী ।__যাহারা শারীয় বিধান পরিত্যাগ করিয় শ্রদ্ধা- 
সহকা:র দেবাদির অঙ্চনা করে, তাহার! শ্রদ্ধাভেদে নানাপ্রকাঁর 

হইয়। থাকে । যাহারা সাত্তিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তহারা দেব, অতএব 

তাহারা শাস্ত্রীয় সাধনের অধিকারী হইয়া ফল লাত করে, 

ধহারা রাজপিক শ্রদ্ধ।যুক্র হইয়া শাস্ত্রের ও তত্ফলের অধিকারী 

হয় না, তাহারাই আস্ুর-প্রকৃতি; এই শ্রদ্ধাভেদ নিরূপণদ্বারা 
তগবান্ অঞ্জুনের সন্দেহ অপনীত করিতেছেন ।-মাঁনবগণ যে 
শদ্ধাদ্বার। শাস্্'য় নিয্নম লঙ্ঘন করিয়। অঙ্চন। করে, সেই শ্রদ্ধা 
তাহাদের শ্বভাবজাত। বর্তমান জন্মের আরস্তক, পূর্ববজন্মক ত 

ধন্মীধন্মাদি সংঞারই স্বডাঁথ। এই স্বভাব ভ্রবিধ--সার্িক,রাঁজস ও 

তামপ। ঈদৃশ স্বভাবজনিত অদ্ধাও ত্রিবিধ--সাত্ত্বিক, রাজস ও 
তামস; যেহেতু কাঁধ্য কারণের অঙ্রূপই হইয়া থাকে । পণ্তিত- 
গণের যে শ্রদ্ধ। শান্ীঘ নংস্ক_রবশ তঃ; ইহজন্মেই উৎ্পঙ্গ হইয়াছে, 
তাহ! কারণের একতাঁনিবন্ধন এক সাত্বিকরূপাই। যহা শাঙ্- 

সংস্কার ব্যতিরেকে উৎপন্ন, তাহাই স্বতাবক্তাত শ্রদ্ধা এবং ইহাঁই 

প্বতাবের ত্রেবিধ্যবশতঃ ত্রিবিধ, এই ত্রিবিধ শ্রঞ্ধার বিষয় শ্রবণ 
কর ।॥। ২ 
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অন্থয়ঃ |--৮হে ভারত! সর্বস্ত (বিবেকিনঃ অ'ববেকিনে। 

বা লোকস্ত) শ্রন্ধা সত্তবান্বূপা ( সত্তবত।রতম্যান্থদারিণী ) ভবতি ; 
অয়ং পুরুষ: শ্রদ্ধাময়ঃ (শরন্ধাবিকারঃ ) যঃ যদ্ুন্ধঃ সঃ স এব ॥ ৩. 

অনু ।__হে ভারত! বিবেকী বা অবিবেকী সকল ব্যক্তিরই 

শরদ্ধ| স্ব শ্ব সত্বগুণের অনুলারিণী হইক়| থাকে; পুরুষও অদ্ধাময়; 

পূর্ব ন্মে ধিনি যেরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ছিলেন, এ জন্মেও তিনি তাদৃশ 
শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ॥ ৩ 

স্বসা।-নঙ চ শন্ধা সাত্বিকোব সত্বকাধ্যত্বেন ত্বয়ৈব 

শ্ীডাগবতে উদ্ধবং প্রতি নিদিষ্টত্বাৎ, যখোজিং-“শমো  দম- 
গিতিক্ষেঞঞা তপঃ সত্যং দয়। স্বৃতিঃ | তুষ্টিস্তা গোহস্পৃহ! শ্রদ্ধ। 
হীর্নয়। নিব্দ তিবতিঃ ॥ ইত্যেতাঃ সত্বপ্ত বৃত্তয়:* ইতি । অত কথং 
তন্তাস্ত্ৈবিধামুচ্যতে ? সত্যংৎ, তথাপি রজন্তমোযুক্তপুরুষা শরয়ত্বেন 
রজস্তমোমিশিতত্বেন সত্বন্ত ত্রৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়। অপি ভ্রবিধ্যং ঘটত 

ইত্যাহ_পর্ডেতি। সত্বান্গরূপা সন্বতারতম্যাুপারিণী সর্ববস্য 

বিবেকিনোহবিবেকিনো বা লে।কণ্ত শ্রদ্ধা ৬বতি; -স্মাদয়ং পুরুষো 

১লীকিক: শ্রদ্ধামক্প;ঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ, ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিন্নত 

উত্যর্থ:। ত-দবাহ-_যো ফঙ্ুদ্ধঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যন্ত, স এব সঃ 
তাদৃণ্ঠ। শ্রদ্ধর! যুক্তঃ এব স ইতি। যঃ পূর্দং সকোতৎকধেণ 

সাত্বিকশ্রদ্্না যুক্তঃ পুরুষ: স পুনস্তাদৃশসত্বদংস্কারেণ সাত্বিকশ্রদ্ধরা 

যুক্ত এব ভ্তবতি, যস্তু রজস উতক্ষণ রাঁজসশ্রদ্ধীযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ 

এব ভবতি, যন্ত তমস উৎকর্ষেণ তাঁমসশ্রদ্ধর়। যুক্তঃ স পুনস্তাদুশ 

এব ভবতীতি লোকাঁচারমাত্রেণ প্রবর্তমানেঘেবং সাতিকরাজস- 

তাঁমসশ্রদ্ধ ব্যবস্থা, শাজ্জজনিত বিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু শ্বভাববিজয়েন 

সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদেতি গ্রকরণার্থঃ ॥ ৩ 
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যজন্তে সান্তিক দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 

'প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে ধজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ 

অন্থযূঃ |___সাজিকা: ( সত্তপ্রধানা: জনা: ) [ *ত্বপ্রকুতীন্] 

দেবান্ যগস্তে ; রাঁজসাঃ [ রজংপ্রকৃতীনি ] ষক্ষরক্ষাংসি [ যজস্তে ] 

অন্তে তামস।ঃ জনাঃ [ তমঃপ্রক্কহীন্ ] প্রেতান্ ভূতগণাংশচ 

যজন্তে ॥ ৪ 

অনু '-_সত্ব-প্রকৃতি-জনগণ সত্বপ্তণপ্রধান দেবগণের 

আরাধন।| করেন; সেইরূপ রাজপিক লোকগণ রজঃপ্রধান ক্ষ ও 

রাক্ষসের শারাধনা করে; আর তামদসিক লোকেরা প্রেত ও ভূত" 

গণকে পূজ। করে ॥ ৪ 

স্বামী |- সাত্বিক।দিতেদমেব কার্যাভেদেন প্রপঞ্চয়তি - 

যজস্ত ইতি। সাত্তিক। জনাঃ সত্বপ্রককতীন্ দেবানেব ঘজস্তে পুজি 
রাঁজসাস্ত রজঃপ্রকৃতীন্ বক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চ যজজ্কে, এতেভ্যোহন্টে 

বিলক্ষণাত্ডামসা জনাশ্ামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজস্তে। 

সভাদি-প্ররত।নাং ততদ্দেবাদীনাং তু পুজ্ারুচিভিস্তত্তৎপুজকানীং 
সাত্তিকত্বাদি জ্ঞানব্যমিত্যথঃ ॥ ৪ 

টিপ্ননী ।-- শরদ্ধ। জ্ঞাত হইলে তদ্িষয়ক নিষ্ঠাও জান] যায়, 
কিন্তু শ্রদ্ধাই কিকূপে জান! যাইবে? এই প্রশ্্ের উত্তরে দেব- 

পৃজাঁদি বাঁধ্যদ্বারাই জানা যায়, ঈহাঁই ভগবান্ বলিতেছেন ।-- 
যাহারা শাস্ত্রীয় জ্ঞানহীন হইয়।ও স্বাভাবিক শ্রদ্ধাযুক্ত, তাহারা 

রুদ্রীর্দি সাত্তৃক দেবগণের অঙ্চন] করেঃ যাহারা রজঃপ্ররৃতি যক্ষ 

রক্ষ গুভৃতর অচ্চন। করে, তাহারা বাজনিক ; ফাঁহাঁরা হমৌগুণ- 

সম্পন্ন ভূত প্রেতের তর্চনা করে, তাহার| ,তামসিক ; "অন্তে” এই 



১৭শঃ অঃ] সপ্তদশোধহধ্যায়ঃ । $৮৯ 

অশ:স্্রবিজিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঁঃ | 
দন্তাহস্কারমংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ 

কর্শগন্ত শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাঞ্চবান্তঃশরীবস্থং তান্ বিদ্ধযাস্বরনিশ্চয়ান ॥ ৬ 

পদটি পরস্পরের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য স্থচনার জন্য তিন স্থলেই অন্ধি 2 

২ইইবে ॥ ৪ 

অন্বয় |.-.দণ্তাহক্কারসংযুক্তাঁঃ কামরাঁগ বলাম্থিতাঁঃ যে অচে- 

তপঃ ( অভিবেকিনঃ ) জনা: [ বুথোপবাসাদিভিঃ ] শরীরস্থং ভূদ্ত- 

গ্রামং (ক্ষিত্যাদি-ভূত-সমূহান্) [ তথা মদ্দাজ্ঞালভ্ৰনেনৈব ] অন্তঃ. 

শরীরস্থং ( দেহে অন্র্যাামিতয়া অবস্থি তং) মাং চ কশয়স্তঃ (রুশং 

কুর্বন্তঃ ) অশান্্রবিহিতং ঘোরম্ ( উৎ্কটং ) হপঃ তপ্যস্তে (কুর্বরস্তি) 

তাঁন্ অস্থরনিশ্চক্সান্ (ক্রুরনিশ্চয়ান্) বিদ্ধি ( জাঁনীহি )॥ ৭৬ 

অনু 1-_-ঘথে সকল অবিবেকী জনগণ দণ্ভ ও অহচ্কারপরবশ 

হয়। এবং কাম, রাগ (আসক্তি) ৫ বলসম্পন্ন হইয়া, বৃথা উপ- 
খাসাদিঘ্বারা দেহস্থ তৃতগণকে এবং শরীর মধ্যে অস্তর্ামিরূণে 

অবস্থিত আমাকে [আমার আদেশ লজ্ঘনে ] কৃশীকৃত করিয়। 

অশাস্্বিহিত উৎকট তপস্ত। করিয়! থাকে, ত1হাদিগকে তুমি অতি 

ক্রু কুর-প্রক্কৃতি বলিয়া জানিবে ॥ ৫1৬ 

স্বামী ।__রাজপতামসেঘপি পুনবিশেষাস্তরমাহ-_অশাস্ত- 
বিহিতমিতি ছাত্যাঁম্। শান্্বিধিমজানস্তোহপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্য- 

সংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্বিক। এব ভবস্তি, কেচিন্মধামা রাঁজসা ভবস্তি 

অধমীস্ত তামসা! ভবস্তি। যে পুনরত্যস্তং মন্দ গাগযাস্তে গতানুগত্য। 

পাঁষগুসজেন চ তদাচারাক্বন্তিনঃ সম্ভে(হশান্ত্রবিহিতং ঘোরং 



৫৯০ আমস্তগবদ্গীতা। ৷ [ ১৭শং অ: 

আহারস্ত্রপি সর্বস্য ভ্রিবিধে। ভবতি প্ররিয়ঃ | 

 যজ্ঞস্তপন্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ 

ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্বস্তি। তত্র হেতবঃ, দস্তাহঙ্কারাতযাঃ 
সংযুক্তাঃ, তথা কাঁমোৌংভিল!ষ: রাগ আসক্তি: বলমাগ্রহঃ এতৈ- 

রন্বিতাঃ সম্তঃঃ১ তানান্ুরনিশ্য়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণাম্থয়ঃ ॥ কিঞ্চ 

করনত ইতি | শরীরশ্থং প্রারস্তকত্বেন দেহে স্থিতং ভূতাঁনাং 

পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কশয়স্তো বুথৈবোপবাসাদিভি: রুশং 
কুর্বস্তোহচেতসোইধিবেকিন: মাঞ্চ অন্র্ধামিতয়। অন্তঃশরীরস্থং 

দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালজ্ঘনেনৈব কশয়স্ত; সম্ভ এব যে তপ- 

শ্চরস্তি, তানামুরনিশ্চয়ান আসন্ুরোহতিক্রু,রো নিশ্য়্ো যেষাং 
তাঁন্ বিদ্ধি ॥ ৫1৬ 

অন্বয়ঃ '-_সর্বস্ত অপি [ জনন্ত ] [যঃ আহারঃ (অক্মাদিঃ) 

| সঃ] তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি) [ তথা) সজ্ঞঃ তপঃ দাঁদং চ 

| প্রিয়াণি ভবস্তি ) তেষাম্ ইমং ( বক্ষ্যমাণং ) ভেদং শৃণু ॥ ৭ 

আনু | সকল ব্যক্তিরহ আহার তিন প্রকার প্রির 5ইয়। 

থাকে; সেইজপ যজ্ঞ, তপঃ এবং দাঁনও তিন প্রকার প্রি; 

তাহাদের বক্ষ্যমাথরপ পাথক্য শ্রবণ কর ॥ ৭ 

স্ব(মী | -আহারাদিভেদাদপি সাত্বিকাদিতেদং দর্শিতু" 

মাহ--আহারন্তিত্যাি ভ্রয়োদশভি: | সর্বন্তাপি জনস্য য আহারো- 

ইল্সাদিঃ, স তু যথাষথং ত্রিবিধঃ; প্রিয়ো ভবতি, তথা যজ্ঞতপো- 

দানানি ভ্রিবিধানি প্রিয়াশি ভবস্তি, তেষাং চ বক্ষামাণং ভেদমিমং 

শৃণু। এতচ্চ রাজসতামসাহারযজ্ঞাদিপরিত্য। গেন সাত্বিকাঁহার- 
বজ্জাদিসেবয় সত্বৃদ্ধো যত্ুঃ কর্তব্য ইত্যেতদখং কথ্যতে ॥ ৭ 



১৭শুঃ অঃ | সধধশোধ্ধ্যাক়্ঃ | ৫৯১ 

আয়ুঃসত্ববলারো গ্য ্থথগ্রীতিবিবদ্ধনীঃ | 
রস্তাঃ শিগ্ধঃ স্থির! হৃগ্ত। আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ 

টিপ্পনী |-_-ষাহারা সাত্বিক, তাহারা দেব এবং যাহারা 
রাজস ও তাঁমস, তাহীরা অশ্র, ইহা পুর্বে নিণীত হইয়াছে । 
ইদানীং সাত্বিকগথের গ্রহণের জন্ত এবং রাঁজস ও তাঁমসগণের 

পরিত]াগের জন্ত আহার, ষজ্ঞ, তপ. ও দনের ত্রৈবিধ্য কীস্তিত 

হইতেছে )--দৃষ্ট-বষর আহার ত্রিবিধ,অপৃষ্ট-বিষয় যজ্ঞ, তপঃ, দানও 
ত্রিবিধ, কেবল শ্রদ্ধাই ত্রিবিধ নহে । দেবতোদন্দেশে দ্রব্যত্যাগ 

যজ্ঞ | তপ:--শরীর ও ইন্দ্রিয়ের শোধক কৃষ্ধু চান্দ্ায়ণাঁদি। দান-_ 

পরন্বত্বজনক ্ব-স্বত্বত্যাগ। আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দানের 

সাত্বিক,.দ তেদ আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৭ 

অন্থয়? ।-_-আযু:সত্ববলারোগ্যস্খগ্রীতিবিবর্ধনাঃ রস্তাঃ 

( রলবস্তঃ) নিদ্ধাঃ ( স্বাদযুক্তাঃ) স্থিরাঃ (দেহে সাঁরাংশেন টিরকালা- 

বস্থাধিনঃ ); স্বগ্ত': ( দৃর্টিমান্রমেব হদয়ঙ্গ মাঃ) আহাঁরাঁঃ ( ওক্ষ্য- 
ভোজাদযঃ ) সাত্বিকপ্রিক্ক।ঃ ॥ ৮ 

অনু ।__-আযুং, উতৎ্সাং,আরোগ্য,্বখ ও প্রীতিরষ্পরিবদ্ধক 

রসযুক্ত, সেহযুক্ধ, দেহে সারাংশরূপে দীর্ঘকালস্থায়ী ও মনোহর, 
এইরূপ যে সকল ভক্ষ্যভোজ্যাদি, সেগুলি সার্জিকগণের প্রিয় ॥ ৮ 

স্বামী ।-_তত্রাহারজৈবিধ্যমাহ--আমুরিতি ত্রিভিঃ | আম়ু- 
জীবনং, সত্বমৃৎসাহ:, লং শক্তি+, আরোগ্যং রোগরাহিত্যৎ, সুখং 

চিন্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবদ্ধনাঃ বিশেষেণ 
বৃদ্ধিকরাঃ তে চ রন্তু রূসবস্তঃ, নিপ্ধাঃ জেহযুক্তাঃ, স্থির দেহে 

সারাংশেন চিরকালাবগ্থীয়িনঃ, হাঃ দৃষ্টমাত্র। এব হৃদয়জমা£ 

এবস্কৃতা আহার! ভক্ষ্যতোজ্ঠাদয়: সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮ 



৫৯২ প্রীমস্তগবদ্গীতা । [ ১৭খঃ অঃ 

কটুস্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ। 

আহার! রাঁজনস্তেষ্টা ছুঃখশোকাময় প্রদাঁঃ ॥ ৯ 

টিপরনী।__জাঠার,যজ্ঞ,তপঃ ও দানের ভেদ পননটা গ্লেকে 
ব্যাখ্যাত হইতেছে । আহার ত্রিবিধ; আ।যুং, সত্ব -চিত্তের বৈ ; 

বল, আরোগ্য, সুখ--ভাজনানস্তর তৃপ্তি; প্রীতি, রস্য- মধুবরপ 

প্রধান; লিপ্ধ, স্থির-_-রসাংশদ্বারা শরীরে চিরস্থামী, হাহ্য-_দুগম্ধ 
প্রভৃতি দোষশৃন্য হৃদয় ম,আহার--চর্বব্য চোঁষ্য লেহা পেন্স সাত্বিক" 

গণের প্রিষ্ন। ইহ! দ্বারা সাত্বক লোক জান৷ যায় এবং সাত্বিক 
হইতে অভিলাষী ব্যক্তিগণ ঈদৃশ আহার গ্রহণ করিবেন ॥ ৮ 

ভাম্বয়ঃ ।__-কট মলবণাতুঃষ্তীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ ছুঃখশোকা" 

ম্য়প্রদাঃ আহারা: রাজসন্ড ইষ্টাঃ (প্রিয়াঃ) [ ভবস্তি ]॥ ৯ 

অনু |__-অতিশয় কটু (নিম্ব প্রভৃতি) অতিশয় অশ্র 

( তিস্তিড়ী প্রভৃতি ), অতিশর় লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতিতী্ষ 

( মরিচ প্রভৃতি ) অতিরুক্ষ ( কল্গুকোদ্রব গ্রতৃতি ) 'অতিবিদাঁহী 

(সর্প শুভৃতি) ইত্যাদি যে সকল খাদ্য, তোজনকালে তাঁৎকাঁলিক 

হদয়সস্তাপকর এবং পরে দৌম্মনম্তজনক ও রোগোত্পাদক, 

তৎসমুদ্য় রাজসগণের প্রিয় ॥ ৯ 

স্বামী ।--তথা কটিতি। অতিশবঃ কট্যাদিযু সপ্তম্বপি 

সন্বধ/তে, তেন অতিকটুনিম্বাদিঃ অত্যঞ্রেহতিলবণোহতুষ্ণশ্চ 

প্রসিদ্ধ: অ'ততীক্ষে! মরিচ্যাদিঃ, অতিক্ুক্ষঃ কঙ্গুকোদ্রবাঁদিঃ, অতি- 

ব্দাহী সর্ষপাদিদ অতিকট্ীদয় আহারা রাজসঙ্গেষ্টাং প্রিয়াঃ 
ছুঃখং তাৎকালিকং হ্ৃদয়সন্তাপাঁদি, শোকঃ পশ্চান্তাবিদৌশ্মনস্তমূ 
আমযো রোগং এতান, প্রদদতি প্রষচ্ছস্বীতি তথা ॥ ৯» 



১৭শ: অঃ] সগধদশোহ্ধ্যাযঃ ৷ (৯৩ 

যাতযামং গতরসং পুতি পধুুধিতঞ্চ যু । 
উচ্ছিষ্টমপি চাঁমেধ্যং ভোজনং তামসপ্রয়ম ॥ ১০ 
উপর বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে । 
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাঁধাঁয় স সান্তিকঃ ॥ ১১ 
অন্বয়ঃ |-_ যাতষামং ( শৈত্যাবস্থী প্রাপ্তং) গতরসং (নিষ্পী- 

ডিতসারং ) পুতি (ছুগন্ধং) পু ফিতঞ্চ ( দিনাস্তরপক্কঞ্চ ) উচ্ছিষ্টম্ 

( অঙ্কতৃক্তাবশিষ্টম্) অমেধ্যম ( অভক্ষ্যম্) [ এবভৃতং ] ভোজনং 
( ভোঁজ্যং ) তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ 

অনু পাকের পর একপ্রঠব অতীন্ড হয়াছে এরূপ 

থাছ/ অর্থাৎ যাহা ঠাণ্ডা হইয়া গিপ্নাছে, গতরস অর্থাৎ যাহা 

সারভাগ নিম্পীড়িত হইয়াছে, দুগন্ধ, পূর্বদিনের পক,অন্তে র তুক্তা. 

বশিষ্ট এবং অপবিত্র খাছ তামপগণের (প্র আহার ॥ ১৭ 

স্বামী 1--তথ। যাহ্যামমিতি। ষাতো যামঃ গ্রহণে যন্ত্র 

পন্ধস্ত ওদনাঁদেঃ তদ্ যাওযাঁমং শৈত্যাবস্থাং প্রাধ্মিত্যর্থ ১ গতরসং 

নিষ্পীড়িতসারং, পৃতি ছুর্গন্ধং, পু'যধিতং দিনাস্তরপক্কমূ উচ্ছিষ্টম্ 
অন্ততুক্তাবশিষ্টম্. অমেপ্যম্ অভক্ষ্যং কলঞ্জাদি এবস্ডুতং ভোজনং 
ভোজ্যং তামসস্থ প্রিয়ম্ ॥ ১০ 

অন্য? ।-__ অফলাকাজ্িভিঃ (ফলাকাঁজ্ষাহীনৈঃ) [পুরুষৈ:] 

যষ্টব্যমেব ( যঙ্নষ্ঠটানমেব কার্ধ্যং নান্তৎ ফলং সাধনীয়ম্) ইতি 
মন; সমাধায় ( একাগ্রং কৃত্বা) বিধিিষ্টং (বিধি বহিত: ) ষঃ যঙ্ঞঃ 

ইজ্যতে ( অভষীঘতে) সঃ ( তাদুণঃ )সাত্বিকঃং | জ্ঞেয়ঃ ]॥ ১১ 

অনু ।__ফলাকাজ্ষাহীন ব্যতিরা “যজ্ঞমুষ্ঠান অবশ্ঠ 

কর্তব্য” এই মনে করিয়া! একাগ্রচিত্তে বিধিবিহিত যে যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করেন, তাহ সান্তিক ॥ ১১ 



৫৯৪ শ্রীমন্তগবদগ্গী ত!। ( ১৭শঃ অঃ 

অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যগু। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্জং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২ 
স্বামী ।--যজোঞষপি ভ্িবিধস্তত্র সাত্বিকং যজমাহ-_ 

অফলাঁকাক্ক্ষিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাজ্্ষারহিতৈ: গুরুষৈ- 

বিধিন! দিষ্ট আবশ্তকতয়! বিহিতো৷ যো যজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে স 
সাঁত্িকো। যজ্ঞ । কথমিজ্যতে, যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞাগ্ঠানমেব কা্ধ্যং 

নান্তৎ ফলং সাধনীর়মিত্যেবং মনঃ সমাধায়ৈক গ্রং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১ 
টিপ্পনী ।-_ইদানীং ক্রমাইসারে উপস্থিত ত্রিবিধ হজ্জের 

কথা বলিতেছেন ।-*অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাণ, চাতুর্মান্ত, জ্যোতিষ্টোম 

প্রভৃতি যজ্ঞ ছ্িবিধ, কাম্য ও নিত্য। যাহা ফলনশ্য় পূর্ব্বক 

শাস্থবোধিত, তাহ! কাম্য ) যে যজ্ঞ ফলসংযোগ ব্যতিরেকে তীবনাদি 

কারণদ্বারা শাস্্বিছিত, ভাহ| নিত্য । ইহার মধ্যে কাম্য যজ্ঞ, 

যজ্ঞাজীভূত যাবতীয় বস্তরর সঙ্কলনপুর্ব্বক মুখ্য কল্পেই অমুষ্ঠান করা 
উচিত। নিত্য যজ্ঞে সর্বাঁঞজের সন্কলন না করিতে পারিলে৪ 
প্রতিনিধি প্রভৃতি গৌণকল্লেও অনুষ্ঠান কর! যাঁইতে পারে। 
যেহেতু শাস্মে নিত্য যজ্ঞের প্রতি জীবনই কারণরূপে নির্দিষ্ট 
আছে (আরোগ্য লাভ গুভূতি কাম্য ফল নে); এই জন্য প্রত্যবাঃ 

পরিহারার্থে সর্ধবাঙ্গ সংগ্রহের অভাব হইলে প্রতিনিধিদ্বারাঁও যজ্ঞ 

অনুষ্ঠেয়, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কাঁম্য প্রয়োগে বিমুখ ব্যক্তিগণ 
অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য যথাশাস্ত্র নিদ্দিষ্ট যে যজ্ঞের অনুষ্টান করেন, 
ভাহাই সান্তিক ॥ ১১ 

অনুযু;|-__তু ( কিন্তু) ফলন অভিসন্ধায় (উদ্দিশ্) দস্তার্থং 
( শ্বমহত্ব-খ্যাপনায় ) অপি যৎ ইজ্যতে (অঙ্ীয়তে) হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! 

তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ( জানীহি )॥ ১২ 



১৭শ; অঃ] সপ্তদ, শাহধ্যাসং | :€৯৫ 

বিধিহীনমস্যষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণমূ | 

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ 

দেবদ্িজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবমূ। 
ব্রহ্মচরধ্যমহিংস। চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ 

অনু |-পরস্ত হে ভরতশ্রেষ্ট! ফলের উদ্দেশে স্বকীয় মাহাত্ম 
গ্রচারার্থ যাহ। অচুঠিত হয়, তাঁত রাঁজস-যজ্ঞ জানিবে ॥ ১২ 

স্বামী |-__রাঁজমং ষজ্ঞমাহ-_অভিসন্ধায়েতি। ফলমভি- 

সন্ধায় উদ্দিশ্য যত্ত, ইজাতে যজ্ঞঃ ক্রিযনতে দভার্৫ঘঞণ স্বমহত্বখ্যাপনার 

তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২ 

তন্থয়ঃ |-_বিধিহীনং (শাস্ত্রোজবিধিশৃন্তম) অস্্াক্সং 

( ক্রাঙ্ষণাদিভ্য: আবত্তান্সং ) মন্ত্রহীনমূ অদশিণং ( বথে।জদক্ষিণা- 

রচিত" ) শ্রদ্ধাবিরতিতং যজ্ঞং [ শিষ্টাঃ] তামসং পরিচক্ষতে 

( কথয়ন্তি) ॥ ১৩ 

অন্র|__শাঞ্তোজ বধানশুন্ত, ব্রথণা।দকে অন্নদান হীন, 

মন্ত্রহীন, যথোচিত দক্ষিণাহীন এবং আঅদ্ধাপরিশৃন্য ষজ্জকে শিষ্টগণ 
তামস যজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥ ১৩ 

্গামী |-_তামসং যজ্ঞম/হ--বিধীতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোজ* 

বিধিশৃন্যম অহ্টাক্ং ব্রা্ষণাদিঙ্যে। ন হষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং 

যন্মিংত্তং মন্ৈহীনং যথোক্তদক্ষিণারছিতং অদ্ধাশূঙ্যঞ্চ যজ্ঞং তাঁমসং 
পরিচক্ষতে কথয়স্তি শিষ্টাঃ ॥:১৩ 

অন্বয়ঃ '--দেব-ছ্বিজ গুরু" প্রাঁজ্-পুজনং শৌচম্ আজ্জবং 

( সরলতা ) ব্রক্মচর্ধ্যম অহিংস চ শারীরং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৪ 

অনু ।--দেবতা, ব্রাঙ্গণ, এর ? প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পৃজা, 



৫৯৬ শ্রীমন্তগবদ্গীত।। [ ১৭শ। অঃ 

অনুদ্ধেগকরং বাঁক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যত । 

্বাধ্যায়াভ্যসনক্চেব বা ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ 

শুচিতা ( অন্তর্বহিঃশুন্ধি ), সরলতা, ব্রঙ্গচর্ধ্য ও মহি'সা- এই গুলি 

শারীরিক তপ বলিয়! উক্ত হয়॥ ১৪ 

স্বামী |-_তপনঃ সাত্তিকাদিভেদং দর্শয়িতুং গুথমং 

তাবস্ছারীরাদিভেদেন তস্য ট্রবিধ্যমাহ--দেবছিজাদিভিঃ জ্রিভিঃ। 

তত্র শারীরমাহ--দেবেতি । প্রাজ্ঞ। গুরুব্যতিরি৪1 অন্তেইপি 

তত্ববিদঃ, দেবব্রাঙ্ষণাদ্দিপূজনং শোচাঁদিকঞ্চ শারীরং শরীর নির্ববর্ধ্যং 
শপ উচ্যতে ॥ ১৪ 

টিপ্ননী|-_ক্রমপ্রাপ্ত তপস্তার সার্তিকাঁদি ভেদ বলার জন্ 
শরীর, মানলিক ও বাচিক ভেদে তাহার ত্রবিধ্য বলিতেছেন 1-- 

দেব--বরক্ষা বিষণ প্রভৃতি, থিজ-দ্বিজাতি ত্রান্মণ, গুরু -পিত। 

মাতা আচার্য প্রভূত, প্রাজ্__-পগ্ডিত, ইহাদের পৃজা-প্রণাম 

শুশধ! প্রভৃতি; শোচ-- মৃত্তিকা জলাঁদিদ্বার শরীর শোধন, 

আজ্জব--অকৌটিল্য, ব্রক্ষচর্ধ্য ও অহিংসা, এই সকল শারীর তপঃ 
নামে কথিত। শারীরপদে শরীর প্রভৃতি প্রধান-কর্তা ঘাঁরা 

সাধ্য, কেবল শরীরসাধ্য নহে; যেহেতু পরে বলিবেন যে, 

“পঞ্চেতে তস্য হেতবঃ” (১৮শ ১৫শ) অর্থাৎ এই শারীর তপশ্ঞার 

পাঁচটি হেতু ॥ ১৪ 
অন্বয়ঃ ।---অন্থছেগকরং সত্যং গ্রিয়হিতঞ্চ (শ্রোতুঃ 

প্রিয়ং পরিণামে হিতকরঞ্চ ) ষ বাঁক্যম্[ অপি চ] স্বাধ্যায়াভ্যসনং 

( বেদাভ্যাসঃ) চ এব বাক্ধয়ং (বাঁচিকং) তপঃ উচ্যাতে ॥ ১৪ 

অনু ।--অন্যের উদ্বেগজনক নহে এরূপ) সত্য এবং 



১৭পঃ; অং ] সধদশোইধ্যায়ঃ | ৫৯৭ 

।মনঃএরস!দঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ | 
'ভ'বসংশুদ্ধিরিশ্যেততপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ 
শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ | 

অফপাস্াজ্ক্ষিভি্ুক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ 
শ্রোতার প্রিয় ও পরিণামে হতজনক ব।ক্য এবং বেদাভ্যাস-_ 

এই গুলি বাঙ্মর় তপ নামে খ্যাত ॥ ১৫ 

স্বামী |--বাচিকং তপ আহ--অম্ুদ্বেগকরমিতি | উদ্ধেগং 
ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং ধাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতঞ্চ 

পরিণামে ম্বথকরং শ্বাঁধ্যায়াত্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্াং বাট! 

নির্ববন্ত্যং তপঃ উচ্যতে ? ১৫ 

অন্বম়ুঃ |- মনঃপ্রসাদঃ ( মনসঃ হস্থতা ) সৌম্যত্বং ( ভব্রু- 

রন্বং), মৌনং ( তৃফীন্তাবঃ ) আত্মবিনিগ্রহঃ (মনঃসংযমঃ ) 
ভাবসংশুদ্ধিঃ (ব্যবহরে মায়ারাহিত্যম্) ই-ত্যতৎ মাঁনসং তপঃ 

উচ্যতে ॥ ১৬ ] 

অনু !__মনের হুম্থৃতা, অক্রুরতা, মৌন, চিত্তসং্যম এবং 

ব্যবহারে কাপট্যরাহিত্য- এই গুলি মানসিক তপ বলিয়া 

অভভহিত হয় ॥ ১৬ 

স্বামী ।_-মানলং তপ আহ-- মন ইতি। মনসঃ প্রসাদঃ 

বস্তা, সৌ ম্য্বমক্ররতা, মৌনং মুনের্ভাবো মননমিত্যর্থ, আত্মনে! 
মনসো বিনিগ্রহো। বিষয়েভাঃ প্রতাহারঃ, ভাঁবসংশুদ্ধিঃং ব্যবহারে 

মায়ারাহিভ্য মিত্যেতন্মানসং ভ”ঃ উচ্যতে ॥ ১৬ 

অন্বয়ঃ _-অফলাকাজ্ফিভিঃ (ফলাকা ক্ষ শৃন্তৈ:) যুক্ত: 

( একাগ্রচিত্তৈ: ) নরৈ; পরয়া (শর্ট ) শরদয়া তপুম্ (আচরিতং ) 
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সৎকারমানপুজীর্থং তপো দস্তেন চৈব যু । 
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্রবমূ ॥ ১৮ 

তত ( পূর্বোন্ং ক্রিবিধমপি ) তপঃ সাত্বিকং পরি৮ক্ষতে (1শষ্টাঃ 

কথয়স্তি )॥ ১৭ 

অুন্ু |-_-ফলাকাজ্ষাহীন ও একা গ্রচিত্ত-জনগণ পরম শ্রদ্ধা- 
সংকারে যে তপ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে স্ধীগণ পাস্থিক 
তপ বলেন ॥ ১৭ 

স্বামী ।__তদেবং শরীরবাশ্াোনোভিনির্বাত্্যং ত্রিবিধং তপো 

দর্শিতং, তশ্ত জ্িবিধন্তাপি তপস: সাত্বিকাদিভেদেন ট্ত্রবিধ্যম।ত 

_শ্রদ্ধয়েত্যাদি ত্রিভিঃ | তৎ ভ্রিবিধমপি ৩ পঃ শ্রেষ্ঠর। শ্রদ্ধা ফলা- 
কাজ্জাশৃষ্ঠৈযুক্তৈরেকা গ্রচিটত্ন রৈস্তপ্তং সাত্িকং কথয়স্তি ॥ ১৭ 

টিপ্লনী |-শারীরাদি ভেদে তপশ্গার ত্রৈবিধ্য গদশিত 

হইল। ইদানীং গ্লোকত্রণে সার্তিকাদি ভেদে ত্রৈবিধ্য বলিতে- 
ছেন।-__পুর্ব্বোক্ শাঁরীর মাঁনস।দি ভেদে ত্রিবিধ তপন্তা অপ্রামাণ্য 
শক্ষশূন্ব গুকুট আন্তিক্য বুদ্ধি দ্বারা ফলাকাজ্ক। রহিত সমাহিত 

অধিকারিকর্তক অনুষ্ঠিত হইলে সাত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৭ 

অন্ুযুঃ ।--দৎকারমানপুজাথং দম্তেন চ এব যত তপঃ 

ক্রিয়তে, ইহ চলম্ ( অনিয় হম) অঞ্চবং (ক্ষণিকং) তত তপঃ 
রাজসং প্রোক্কম্ ॥ ১৮ 

অন্ন '_-সংক!র( সীঁধৃবাঁদ ) মাঁন, পুজা ( অর্থলাঁভাঁদি ) 
জন্ত এবং দন্ত প্রকাশার্থ যে তপ অনুষ্ঠিত হয়, ইহ-লোকে অনিত্য 

ও ক্ষণিক ফলপ্রদ সেই তপ রাঁজসিক বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ১৮ 

স্বামী | রাঁজসমাহ--সৎকারেতি। সংকারঃ সাধুকারঃ 
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মুগ্রােণআ্মনো যৎ পীড়য়। ক্রিয়তে তপঃ | 
পরস্তোৎসাদনার্থং বা ততামসমুদাহৃতম্ ॥১৯ 

দাতব্যমিতি দ্দানং দী*তেইন্ুপকারিণে | 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সান্তিকং স্মুতম্ ॥ ২০ 
সাধুরয্মিতি, তাপসোইয়মিত্যাদি বাঁক্পৃজা, মাঁনঃ প্রত্যখানাঁভি- 

বাঁদনাদিঃ, দৈহিকী পুজা অথলাভাদি, এতদর্থং দস্তেন চ যৎ তপঃ 

ক্রিয়তে অতএব চলমনিফণতম্ অধ্বঞ্চ ক্ষণিকং ০১ তপস্ত- 
দিহ রাজনং প্রোক্তম্ ॥ ১৮ 

অন্বয়ঃ ।--মুঢগ্রাহেণ (অবিবেককৃতেন দুরা গ্রহেণ) আত্মন: 

পীড়ন! পরন্ত উৎসাদনার্থং ব1 ( অন) বিনাশাখমভিচাররূপং বা) 

যৎ তপ: ক্রিয়তে তত তাঁমপম্ উদাহত' (কথিহইম্)॥ ১১ 

অনু |-অবিবেক-জনিত দুষ্ট আগ্রহবশে আত্মপীড়নে 

অথবা অন্টের উৎসাদনার্থ অভিচারাদ্িরূপ যে তপ অঠষ্ঠিত হয়, 

ভাঁহ! তামসিক বলিয়া অভিভিত হইয়! থাকে ॥ ১৯ 

স্ব(মী | তামসং তপ আহ--মৃট়েতি। মুঢ়গ্রাহেণাধ্িবেক' 

কৃতেন ছ্রাগ্রহেণাত্মনঃ ীড়য়। যন্তপঃ ক্রিয়তে পরন্যোৎ্সাদনাথং 
বা ন্ুন্থ বিনাশার্থমভিচাররূপং তত্তামসমুদাহৃতং কাথতম্॥ ১৯ 

অনৃয় |--দাতব্যম [এব] ইতি [নিশ্চয়েন ] দেশে 

( পুণো কুরুনেত্রাদৌ) কালে (পুণ্যে গ্র্ণাদৌ) পাত্রে ( পাত্র- 
ভূতায় অথব। পর্বস্মাৎ আঁপদ্গণাৎ দাতুঃ পরিত্রাণকর্তে। ) অনুপ- 

কারিশে (প্রত্যুপকারাসমর্থায়) যৎ দাঁনং দীগ্ুতে তৎ সা্বিকং 
স্বৃতম্ ॥ ২, 

অন্থু |--দান অবশ কর্তব্য এই পিশ্চিয করিয়| কুরুক্ষেত্রাদি 
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যত, প্রত্যুপকারাথং ফলযুদ্দিশ্থা বা পুনঃ । 

দ্রীরতে চ পরিক্লিষং তদ্দা*ং রাজপং স্মৃতম্ ॥ ২১ 

পবিত্র তীর্থ স্থানে, গ্রহণাদি পবিভ্র সময়ে, দানেব যথার্থ পাত্র 

মনে করিয়া প্রত্যুপকারে অনমর্থ ব্যক্তিকে ঘেদ্খন অর্পিত ভয়, 

তাহা সাত্তবিক দান। [ অথবা! পাত্র অর্থে যাঁহাকে দান করিয়া 

দানের সাঁফল্যনিবদ্ধন দত! সর্ধবধ আপদ হইতে মুক্ত হন, 

ঈদৃণ ব্যক্তি দানের পাত্র; তীঁদৃশ ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত দেশ কাঁলে 

ঘাহ। দেওয়| হয়, তাহ! সাত্িক্চ দাঁন ॥ ২০ 

স্বামী ।-- পূর্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানশ্ত ত্রিবিধামাহ--দাতব্য- 

মিতি। দাঁতব্যমেবেত্যেবং নিশয়েন যদ্দানং দীয়তে অন্ুপ- 

ক।রিণে প্রত পকারাসমর্থায়, দেশে কুরুক্ষেজাদৌ, কালে গ্রহণাঁদৌ 
পাত্রে দেশকাল।দিসাহচর্যযাৎৎ সপ্তমী প্রযুক্কা, পাত্রে পাত্রভূতায় 

তপঃশ্রুতাদিলম্পন্নায় ব্রাঙ্গণাপ়েত্যর্থঃ, যদ চতুখৈ)বৈষ। পাত্রে 

ইতি তৃগস্তং রক্ষকায় ইত্যর্থ;। স হি সর্বস্মাদাপদ্গণাদ্বাত1রং 

পাতীতি” যদেবস্তুতং দানং তং সাঁতুকম্॥ ২, 
টিপ্ুনী] __ইদানীং ক্রপ্রাপ্ধ দানের ত্রৈবিধ্য গ্লে।কত্রয়ে 

বলিতেছেন। দ্দাঁন কর! উচিত” এই শাস্বীয় নিদেশ অন্গপারে 

ফলাকাজ্ঞ। পরিত্যাগ করিয়। প্রত্যুপকাঁরে অনমর্থ, ( সমর্থ হইলেও 

প্রতুপকারের আশা না বাঁখিয়া ) বিছা তপন্যান্থত ব্রঃঙ্গণকে 

দেশে- কুরুক্ষেত্রাদিতে কালে--পুণা স্থধ্যগ্রহণাদি সময়ে যে দান 

কর! হয়, তাহাই সাত্তিক ॥ ২০ ্ 
অনুযুঃ ।-_ষৎ তু প্রত্যুপকারাথং ( প্রত্যুপকারলাভায়) 

বা (অথবা) ফলং (ন্বর্গাদিকম্) উদ্দিন্ত [ যৎ] পুন: [ দানং ] 
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অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 

অনৎকুতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃ মূ ॥ ২২ 

পরিরক্রিষ্টং ( পরিক্রেশযুক্তং যথা স্ত/ৎ তথা) দীতে তৎ দানং রাঁজসং 
স্বতম্ ॥ ২১ 

অনু .__কালাস্তরে প্রত্যুপকাঁর-প্রাপ্তির- আঁশাম্ম অথব! 

স্ব্গাদি ফলল[ভ কামনায় চিত্তরেশ সহকারে যে দান অনুষ্ঠিত 

হয়, তাহ] রাঁজন মনে করিবে ॥ ২১ | 

স্বামী |-_রাজসং দাঁনযাহ-যত্তিতি। কালান্তরেইয়ং 
মাং প্রত্যুপকরিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিস্ত যৎ পুনর্দানং 
দীয়তে পরিৰিষ্ঈং চিত্তর্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেত্ভূতং তৎ দানং 
রাজনমুদাত্বতৎ কথিতম্ ॥ ২১ 

অন্বয়ঃ 1-_-অদেশকাঁলে (অদেশে অপবিত্রস্থানে অকালে 
অশৌচাদি-সময়ে ) অপাত্রেভ্যশ্চ অসৎকৃতং (সৎকারশূন্ম্) অব- 

জ্ঞাতং € তিরক্বারঘুক্তং ) যত দরানং দীক়্তে তত তামনম্ উদ্দাহ্ৃতং 
( কথিতম্) ॥ ২২ 

অন্য |- অশুচি স্থানে অশুচ অবস্থায় এবং অগাত্রে-- 

সৎকার-হীন ও অবজ্ঞাসমন্থিত যে দাঁন প্রদত্ত হয়, তাহ! তামসিক 
দান নামে খ্যাত ॥ ২২ 

স্ব'মী |__তামসং দানমাহ_-অদেশেতি । অদেশে অশুচি- 
স্থানে, অকালে অশোচাদিসময়ে, অপাত্রেভ্যো বিটনটাদিভ্যে। 

যদ্দানং দীয়তে, তত, দেশকালপাত্রসম্পত্তীবপি অসংকতওং পদপ্রক্ষা- 

লনাঁদিনৎকাঁরশৃন্তমু অবজ্ঞাতং তিরক্কারযুক্তশ এবস্ভৃতং দাঁনং 

তাঁমসমূদান্বতম্ ॥ ২২ 
১৬, 
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গু তৎসদিতি নির্দেশ ব্রহ্ষণ স্ত্রবিধঃ স্মুতঃ | 
ব্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩. 

অন্বয়ঃ ।--৩ তৎ সৎ ইতি ব্রন্গণঃ ভ্রিবিধঃ নির্দেশঃ (নাছ 

ব্পদেশ: ) স্থতঃ; তেন ব্রা্ষণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা (হষ্ট্যাদৌ ) 

বিহিতাঃ ( বিধাত্র। নিশ্রিতাঃ) ॥ ২৩ 

অনু ।__-ও তত সং--এই তিনটি ব্রচ্গের নাম নির্দিষ্ট আছে, 

কষ্টিপ প্রথমে এই জিবিধ নাঁমদ্বার! ত্রীঙ্গণ, বেদ এবং যজ্ঞ সকল 

বিহিত হইয়াছিল ॥ ২৩ 

স্বামী |-_নম্বেবং বিচার্ধ্যমাণে সর্ধমপি যজ্ঞতপোদানারি 

রাঁজনতাঁমসপ্রায়মেবেতি ব্যর্থো যজ্জাদিপ্র্ান ইত্যাশঙ্কা তথাঁবিধ- 

স্টাপি সাত্বিকতোপ|দান'প্রকারং দর্শযিতুমাহ--ওমিতি । ওম্ তৎ- 

সদিতি ভ্রিবিপঃ ব্রন্দণঃ পরমাত্নে! নির্দেশে নায়া ব্যপদেশঃ স্থতঃ 

শিষ্টেঃ। তন্ত্র তাবৎ ওমিতি “ত্রিবিদ্ত্রক্গ” ইত্যাদিশ্রুতিগ্রসিদ্ধে: 
ওমিতি ব্রঙ্গণে! নাঁম, জগতকারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ অবিদুষাঁং 

পরোক্ষতাচ্চ। তচ্ছবোইপি ত্রহ্মণো নাঁম? পরমার্থসত্বসা ধুত্বপ্রশত্ত- 
ত্বাদিতি। স্চ্ছবোহুপি ব্রঙ্ষণে! নাম “সদেব সৌফ্যেপমগ্র আসীৎ* 

ইত্যাদিশ্রতেঃ | অয়ং ভ্বিধোষ্ছপি নামনির্দেশো বিগুণমপি 

সগ্তণীকর্তূং সমর্থ ইত্যাঁশয়েন স্তৌোতি_তেন ত্রিবিধেন ব্রদ্মণো 
নির্দেশেন ব্রাহ্ষণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা হ্ষ্ট্যাদৌ বিহিতা! 
বিধাত্র। নির্শিতাঃ সগ্তণীকৃতা ইতি বা, যদ্বা যন্সায়ং ত্রিবিধে! 

নির্দেশস্তেন পরমাত্মন! ত্রাঙ্গণাদয়: পবিভ্রতমাঃ সষ্টাশ্চ তন্মাত্তস্যাযং 

ভ্রিবিধো নির্দেশোহতি প্রশত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ 

টিপ্পনী 1._পুর্বববস্তী গ্রন্থে আহার, যজ্ঞ, তপঃ ও দানের 
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তম্মাদোমিত্যুদাহুত্য যজ্ৰ-নান-তপঃক্তিয়াঃ। 
প্রবর্তন্তে বিধানেজ্তাঃ সততং ব্রহ্ম বাদিনীম্ ॥ ২৪ 

ত্ৈবিধ্য কথনদ্বার| সাত্বিক এই সকল বিষয়ের গ্রহণ করা উচিত 

এবং রাজস তামনস আহারাদি পরিহার করা বিধেয়, ইহ! বল! 

হইয়।ছে। এতন্মধ্যে দৃষ্ট বিষয় আহারের অজবৈগুণ্য হইতে 
পারে না বলিয়। ফলাত।বের আশঙ্ক। নাই ; কিন্তু যক্ঞ, তপঃ ও দান 

অনৃষ্ট বিষয়, এই জন্য ইহাদের অঙ্গবৈগুন্যবখতঃ উৎপন্ন অপূর্ব্বে 
ফলাভাব হইতে পারে; যেহেতু এই সকন কার্ষে/র অনুষ্ঠাতা মানব, 

তাহার! হ্রমপ্রমাদশৃগ্ত নহে; অতএব অঙ্গ-বৈপ্তণ্যও অবশ্থন্তাবী 

এবং তন্নিপন্ধন নাত্তিকভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও এই সকল যজ্ঞাদি 

অণর্থক হইন্প| গড়ে; অতএব বৈগুণ্য পরিহ।রের জন্য পরম- 

কাঁরুণিক ভগবান নিঞ্জের ও তৎ সৎ এই নামরূণ সামাগ্ঠ 

প্রায়শ্চিত্ত করার উপদেশ দধিতেছেন। ও তং সৎ এই শব্দটি 
পরমাত্মার গ্রতিপাদক ; ইহার তিনটি অংশ, ইহ! গ্রাচ।ন খধষিগণ 

বলিয়াছেন । যজ্ঞকর্ত। ব্রাঙ্ষণগণ, যঙ্জের হেতু বেদ এবং-ন্ঞর্ূপ 
কন্ম এই ও তত সং নি'দশদ্বারাই ব্রদ্ধা হুষ্টি করিয়াছেন; অতএব 

যজ্জাদি হঙ্টির হেতু বলিয়া! এই নির্দেশ বৈগুন্য পররিহারে সমর্থ ও 
মহাগ্রভাববিশিষ্ট ॥ ২৩ 

অন্থয়ঃ 1-_-তম্মাৎ ওম্ ইতি উ্াধ্বত্য ( উচ্চার্ধ্য ) [কৃতাঃ] 
ব্রদ্ষবাধিনাং ( বেদবাদিনাং) বিধানোক্তাঃ (শান্ত ক্তীঃ ) যজ্জণান- 

তপঃক্রিম্নাঃ সঙততং (সর্বদা) [অঙ্গবৈকল্যেইপি] প্রবর্তন্তে 

( সগুণ| ভবস্তীত্যর্থঃ )॥ ২৪ 

অনু ।--ই নিমিত্ত গুকা? উচ্চার্ণপূর্তবক অন্ষ্ঠিত বেদজঞ- 
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তদিত্যনভিনন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ | 

দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্কিভিঃ ॥ ২৫ 
সন্ভাবে সাধুভাবে চ নদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 
প্রশস্তে কন্মণি তথ! তচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬ 

দিগের শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ সর্বদ। [ অঙ্গবৈকল্য হইলেও ] 
সর্ধাঙ্গ সম্পূর্ণ ভাঁবে অনুষ্ঠিত হইয়া থকে ॥ ২৪ 

স্বামী ।-_- ইদানীং প্রত্যেকমোক্ষারাদীনাং প্রাশত্ত,ং দর্শয়ি- 
য্যন্ ওষ্কারস্ত তদেবাহ-__তন্মাণ্দতি। যন্মীদেবং ব্রন্ষণো নির্দেশং 

প্রণস্তত্তম্মাৎ ওমিত্যুদাহত্য তদুচ্চাধ্য কৃতা বেদবাদিনাং বজ্ঞাদ্য।£ 

শাক্টটেজাশ্চ সততং সর্বদা অঙ্গবৈকল্যেইপি প্তকর্ষেণ বর্তস্তে 

সগুণ! ভবস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ 

অন্বরঃ |__-তৎ ইতি [উদাহত্য]) ফলম্ অনভিসন্ধায়্ (ফল- 

সংকল্প ত্যাগেন) মোক্ষকজিক্ষভিঃ বিবিধঃ যজ্জতপ?ক্রিয়াঃ দান- 

ক্রিয়াশ্চ ক্রিয়ন্তে ॥ ২? 

'অন্যু ।--তৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফলাভিসন্ষি পরি- 

ত্যাগ পূর্বক মূযুক্ষুগণ নানাবিধ যজ্ঞ ও তপঃক্রিয়] এবং দান- 

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ২৫ 

স্বামী |__কিঞ্চ ছিতীম়ং নাম শ্োতি_তদিতি। উদা- 
হৃত্যেতি পূর্বস্তাষঙ্গ: | ত্দিত্যুদাহৃত্য উচ্চাঁ্য শুদ্ধচিত্রৈমেক্ষ- 

কাঙিক্ভিঃ পুরুষৈ: ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা৷ যজ্ঞদ্যাঃ ক্রিয়া; ক্রিয়স্তে , 

অতশ্চিত্তশোধনদারেণ ফলসঙ্কল্পতজনেন মুমুক্ুত্ব;স্পাঁদকত্বাপ্ত- 

চ্ছব্নির্দেশ: প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ 

অন্বয়ঃ|-_হে গ|থ! সন্ভাবে (অন্গিত্থে) সাধুভাবে চ 
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যজ্জছে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চৌঁচ্যতে। 

কম্ম চৈব তদর্থায়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭ 

( সাঁধুত্বে চ) সৎ ইত্যেতৎ [প্দং ] গযুজ্যতে; তথা প্রশন্ডে 

( মাঙ্গলিকে) কম্মীণি চ সচ্ছব্দঃ যুজ্যতে ( সঙ্গচ্ছতে ) ॥ ২৬ 

অনু |-_হে পার্থ! অস্তিত্ব, সাধুভাব এবং মাঁঙ্গলিক করে 
সৎ এই পদ প্রযুক্ত হইয়। থাঁকে ॥ ২৬ 

স্বামী ।-_-সচ্ছব্বন্ত প্রাশস্তযমাহ_সপ্ভাব ইতি ছা)স্। 

সন্ভাবে অস্তিত্বে দ্েবদত্তস্ত পুত্র।দিকমন্তীত্যন্রিম্নথে, সাধুভাঁবে চ 
সাধুত্বে দেবদত্বস্ত পুভ্রা্দি শ্রেষ্টমিত/ন্থিন্নর্থে সদিত্যেতৎ পদং 

প্রযুজ্যতে। প্রশন্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদিকণ্মণি চ স্দিদং কর্মেতি 

সচ্ছবে| যুজ্যতে প্রযুজ্যতে সঙ্গচ্ছত ইতি বা ॥ ২৬ 

টিক্পনী 1__- তৎ সৎ এই নিদ্দেশস্থ ভূতীয় অক্ষর দৎশবের 
ছুই গ্সোকে ব্যাখ্যা করিতেছেন ।--"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ* 

ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সৎ এই পদটি ব্রন্ধের নাম) ইহা অবিদ্য- 
মাঁনতার আশঙ্কা হইলে বি্মানতা অর্থে এবং অসাধু শন্কা 

উপস্থিত হইলে সাধুন্থ অর্থে ব্যবহ্ৃত হয় ; অতএব এই সৎশব্দ 
বৈগুণ্য পরিতারপূর্ববক যজ্ঞাদির সাঁধুতা এবং বজ্ঞফলের বিদামানতা 
»ম্পাদন করিতে সমর্থ। যেমন সদ্ভাবে ও সাধুভাঁবে সৎ শব্দ 

প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ প্রশস্ত অর্থাৎ প্রতিবন্ধরহিত আশু সুখজনক 

মাঁজপিক কার্ধ্য বিবাহাদিতেও সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। অতএব 

বৈগুণ্য পরিহার করিয়া প্রতিবন্ধকশূন্তাবে যঙ্জাদির শীত ফলজনক 

এই সৎ শব ॥ ২৬ 

অন্বয়ঃ 1--যজ্জে তপসি দানে চ[ যা] স্থিতি; (তাৎ্পর্ধ্যেণ 
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অশ্রদ্ধযা। হুতং দর্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। 

অপাদত্যচ্যতে পাথ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ 
ইতি শ্রীনহাভারতে শতগাহন্র্যাং সংহিতায়াং টবয়াপিক্যাং 

ভীক্ষপর্ববণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্থপনিষৎন্থ্র ব্রহ্মবিগ্ঠায়াং 
যোগশাস্ত্ে শ্রীকষ্াঙ্জুনসংবাঁদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ- 

যোৌগে। নাম সগডদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৭ 
অবস্থানং ) শৎ অপি সৎ ইতি উচ্যতে ১ তদর্থীয়ং কন্ম চ সৎ ইতি 

এব অভিধীয়তে ॥ ২৭ 

অনু |-যজ্ছ, তপ ও দাঁনে যে তৎপর ভাবে অবস্থান, 

তাহা সৎ এই নামে অভিহিত হয় এবং তদর্থায় কম্ম অর্থাৎ 

ঈশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত বশ্মও সং এই নামে কথিত হইয়া 

থাকে ॥ ২৭ 

স্বামী ।-_-কিঞ্চ যজ্ঞ ইতি। যঙ্জাদিযু যা স্থিতিন্তাৎ্পর্ষ্যেণা ব- 

স্থানং,তদপি সদিতু/চ্যতে, যগ্ত চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্ম। অথঃ 

ফলং যন্ তত্তদর্থং কম্ম পৃরঙ্গোপহারগৃহ।ঙ্গনপরিমাজ্নোপলেপনাঙ্গ- 

মাঙ্গলিকা দিক্রিয়াঃ, তৎমিদয়ে যদগ্যৎ কম্ম ক্রিয়তে উদ্য।নশালিক্ষেত্র- 

ধনাজ্জনাদিবিষয়ং ততৎকম্ম তদরথীয়ং, তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যে' 

বাজিঙ্ীয়তে । যন্মদেবমতিপ্রশ ₹মেতন্নামত্রপনং, তন্মাদদেতৎ্ৎ পর্বব- 

কম্মনাদ্গুণযার্থং সংকীর্তয়েদিতি তাঁৎপর্ধযার্থ;। অব্র চার্থবাদহু- 

পপস্তযা বিধিঃ কল্প্যতে, “বধেরং স্তয়তে বস্ত” ইতি ন্যায়াৎ। অপরে 
তু"প্রবর্তস্তে বিধানোক্তা;” “ক্রিঘন্তে মোক্ষকাঁজিক্ভিঃ” ইত্যাদি 
বন্তমানোপদেশঃ সমিধা যজতীত্যাদিবদ্ধিধিতয়া পরিণমনীয় 

ইত্যাহুঃ) তত্তু, সন্ভাবে চেত্যাপিযু প্রাপ্তার্থত্বান্। সঙ্গচ্ছত ইতি 

পূর্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব জ্যায়শী ॥ ২৭ 



১৭শঃ অঃ সপ্দুদশোষ্ধ্যায়ঃ। ৬০৭ 

অন্য়ঃ |--হে পার্থ! অশ্রদ্ধয়। হুতং (হবনং) দত্তং ( দানং 

তপ্তং (নির্ববহ্িতং) তপঃ [ অন্যদপি ]যৎ ( কর্ম) কুতং [তৎ সর্ববং] 

অসৎ ইতি উচ্যতে ) তত [ বিগুণত্বাঁৎ ] প্রেত (লোঁকাস্তরে ) ন 

কলতি নে! (নচ) [অযশস্করাৎ] ইহ (অস্মিন লোকে) [ফলতি] ॥ ২৮ 

অনু ।-__হে অজ্জন! অশ্রদ্ধাসংকারে নিম্পাদিত হোম, 
দান, তপস্ড| এবং অন্ত যাহ! কিছু কর! যাঁয়,তৎসমুদয় অসৎ বলিয়া 

অভিহিত হয়; তাহা বিগুণ বলিয়! পরলোকেও কোনরূপ ফল- 

প্রদ হয় না এবং অযশস্কর বলিয়া ইহলৌকে ৪ ফলোঁপধাঁয়ক 
হয় না ॥ ২৮ 

স্বামী | _ইদানীং সর্ববকর্ধন্থ শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্তার্থমদ্ধয়। 
কৃতং সর্ধং নিন্দতি--অশ্রদ্ধয়েতি। অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং দানং 

তপন্তপ্তং নির্ববর্তি তং যচ্চান্তদণি রুতং কণ্ম ভৎ সর্ববমসদিতাচ্যতে, 
যতশ্তৎ প্রেত্য লোকাঁস্তরে ন ফলতি বিগুধত্বাঁৎ নো উহ ন চাম্মিন্ 

লোকে ফলতি অযশস্করত্বাৎ ॥ ২৮ 

রজন্তমোময়ীং ত্যন্ত। শ্রদ্ধাং সত্বমন্বীং শ্রিতঃ: | 

তত্বজ্ঞানেহধিকারী স্তাদিতি সপ্চদশে খ্বিতম্ ॥ 

ইতি স্বামিকৃতটীকায়াং সঞ্চদশোহ্ধ্যায়; ॥ ১৭ 

টিপ্রনী ।-_যদি আলম্তাদিবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধান লঙ্ঘন 

করিয়া বুদ্ধ ব্যবহার অগুসারে শ্রদ্ধা সহকারে যজ্ঞ, তপঃ, দাঁন প্রভৃতি 

সাত্বিক কশ্মের অন্ুষ্ঠানকারী ব্যক্তির প্রমাঁদবশতঃ বৈগুণ্য হইলে 

ও তৎসৎ এই ত্রহ্ম নিদ্দশদ্বারা তাঁহার পরিহার হয়, তবে অশ্রন্ধা- 

পূর্বক শাস্ত্রীয় বিধি পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ডান্ুসরে যংকিঞ্চিৎ 
যজ্াদি কশ্মানুষ্ঠানকারী অন্ুরন্বভাঁব মানবগণেরও তদ্বারাই বৈগুণ্য 

পরিহাঁর হউক, সাঁত্বিকতার হেতৃভৃত শ্রদ্ধায় আর প্রয়োজন কি? 



৬০৮ শমগ্তগবদ্গ। ভা। [ ১৭শঃ অঃ 

এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্ত ভগবান্ বপিতেছেন।--অশ্রদ্ধা পূর্বক 
অগ্নিতে যে হোম কর! হয়,ব্রাদ্ষণকে যাহা দান কর। হয়,যাহা তপন্য! 

করা হয় এবং অন্ান্য যাহ। কিছু কর! হয়,তৎসমত্তই অসৎ--অনাঁধু ) 
অতএব “গু-তৎসৎ* এই নির্দেশদার। তাহার সাধুত্ব কর! অশক্য। 
হে পার্থ! তাহা অপৎ কেন, তাহা শ্রবণ কর ;₹--যেহেতু অশ্রদ্ধাকৃত 

ফষেই মকল কর্ম বিগুণত্বনিবন্ধন অপূর্ব জন্মায় না বলিয়া পরলোকে 

ফলদান করে না; ইহলোকেও সাঁধুগণের বিগহিত বলিয়া যশঃ 
প্রদান করে না, এইজন্য এহিক পারত্রিক ফলখুন্ত বলিয়া! অশ্রন্ধাকৃত 

যজ্ঞাদি অসৎ । আলস্তাদ্দিবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধানে অনাদর করিয়। 

্রদ্ধাপূর্ববক বুদ্ধব্যবহারক্রঘে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া যাহার 

শাস্ত্রের অনাদররূপ আন্ুর ধর্মদ্বারা এবং শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠানরূপ 
দেবসাধশ্ম দ্বার! যুক্ত হইয়াছে, তাহারা কি দেব অথব। অন্রমধ্যে 
পরিগণিত হইবে, এই সংশয় বিষয়ক রাঞন তামল যজ্ঞকারিগণ 

আসর এবং সাত্বিক শ্রদ্ধাপূর্বক সাত্বিক যজ্ঞকারিগণ দেব, এই তত্ব 
ভগবান্অদ্ধাত্রৈবিধ্য এবং আহারাদি ত্রেবিধ্য প্রাদর্শনপূর্ববক এই 
অধ্যায়ে নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২৮ 

সপদশ অধ্যায় শমাপ্ত ॥ ১৭ 



অফীদশোহ্ধ্যায়ঃ | 
অর্জুন উবাচ-_ 

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তন্বমিচ্ছামি বেদিতুমৃ। 

ত্যাগস্ত চ হষীকেশ পৃথকৃ কেশিনিষুদন ॥ ১ 

অন্বয়ঃ |--অঙ্জুন উবাচ-হে হৃষীকেশ! (সর্বেন্িয়- 

নিযামক !) হে মহাবাহো। | হে কেশিনিষদন ! ( কেশিহস্তঃ!) 

সম্গ)াসস্ত ত্যাগস্ত চ তত্বং (স্বরূপং ) পৃথক্ (ধিবেকেন) বেদিতুং 

( জাতুম্) ইচ্ছামি ॥ ১ 
অনু ।-_অজ্ছুন কহিলেন_হে হধীকেশ ! হে কেশিহস্তঃ ! 

হে মহাবাহো! আমি সক্স্যাস ও ত্য[গের. তত্ব পৃথকৃ্রপে অবগত 

হইতে ইচ্ছ!ঃ করি ॥ ১ 

ন্বামী |__ন্যাসত্যাগবিভাগেন দর্বগীতার্থসংগ্রহম্। স্পষ্ট- 

ম্াদশে গ্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে ॥ অভ্রচ, “ব্বকন্মাণি মনসা 

সংন্তস্ান্তে ম্ুখং বশী।” “সংন্াসযোগযুক্তাত্মা” ইত্যাদিষু কন্মসংস্ান 

উপদিষ্টঃ। তথা “ত্যত্তা কর্মফলাসঙগং নিত্যতৃপ্চে। নিরাঅয়” 

“সর্ববকর্মমফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্” ইত্যাদিষু চ ফলমাত্র- 
ত্যাগেন কর্ধাহুষ্ঠানমুপদিষ্টমৃ, ন চ পরম্পরবিরুদ্ধং সর্ববজ্ঞঃ পরম 

কারুণিকো ভগবাছপদিশেৎ) অতঃ কর্দসংন্ভাসন্ক চাবিযোধ- 

প্রকারং বুভৎস্থরঙ্জুন উবাচ-_সংগ্তাসস্তেতি। ভো হৃধীকেশ ! 

সর্বেকজিয়নিয়ামক ! হে কেশিনিষদন ! কেশিনাক্জো মহতে। হয়া- 

কতের্দৈত্যন্ত যুদ্ধে মুখং ব্যায় ভক্গিতুমিচ্ছতোংত্যস্তং ব্যাত্তে মুখে 

বামবাছং প্রবেশ্ঠ ততক্ষণষেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব স্ববাছন1 কর্কটিকা- 
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জ্ীভগবানুবাঁচ-_- 

'কাম্যানাং কন্মণাং হ্যাসঃ সন্যানং কবয়ে। বিছ্ুঃ | 

.. সর্ববকন্মফ লত্যাগং প্রানৃস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২ 

ফলবত্তং বিদীর্ধয নিষ দিতবাঁন্, অতএব হে মহাঁবাহে। | ইতি সঙ্খে- 
ধনং সংন্তাসশ্ ত্য।গন্ত চ তত্বং পৃথক বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥১ 

টিপ্পনী |-_পুর্বাধায়ে আন্ধার ভ্রৈবিধ্য এবং যজ্ঞ, দাঁন 
ও তপন্যার ত্রৈবিধা দ্বার! কশ্মিগণ যে ত্রিবিধ, তাহ। বল। হইয়াছে । 

ইদানীং সন্্যাসের ঠবিধ্যৰার| সন্রণাপীর ভ্রেবিধ্য বলা হইতেছে। 
তত্বজ্ঞানের পর সর্ববকর্মসন্ন্যাস চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণ।তীতরূপে 

ব্যাখ্য। করিয়াছেন; অতএব তাহার সাত্ত্বিক, রাঁজসিক, তাম- 

পিক প্রভৃতি ভেদ সম্ভব হয়না। আরফষে সর্বকম্মসন্ন্য।(দ 

তত্ববোধের নিমিত্ত তত্ববোধের পূর্বের তৎপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহার “ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদ! শিস্ক্েগুণ্যে। ভবাজ্জুন* (২য় ৪৫শ) 

ইত্যাদি শোকে নিগুণ বলিয়। বাখ্যা করা হইয়াছে । যাহাদের 

তত্বজ্জান উৎপন্ন হয় নাই এবং তত্ব ভানিতে ইচ্ছা৪ জন্মে নাই, 

তাহ।দের*বে কন্মসন্যাণ “স সন্ভাসী চ খোগী ৮” (৬ ১ম) ইত্যাদি 

শ্সেকে গৌণপ্জপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই শ্রিবিধ হইতে পারে) 
অতএব তাহার বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অজ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন ।-- 
অজ্ঞ/ন এবং গ্জিজ্ঞান্থ নহে এবংবিধ ব/ক্তিগণের কিঞ্িৎ কর্মগ্রহণ 

পুর্বক যে কিঞ্চিৎ কর্মমত্যাগ, অহাও ত্যাগাংশের বিদ্ভমানতা হেতু 
সগ্যাস ন।মে অভিহিত। অস্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত অজ্ঞান অধি- 
কারী দ্বারা অহ্ঠিত ঈদূশ সন্যান ও ত্যাগের তত্ব আমি সাত্বিকাদি 
€তদে জানতে ইচ্ছা করি। জঙন্গ্যাস ও ত্যাগ শব্দ কি একা্ক ? 
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অথব] ভিগ্নার্থক? যদি ভিন্নার্থক হয়, তবে সন্ন্যাস হইতে পৃথকৃ- 
ভাবে ত্যাগের তত্ব জানিতে ইচ্ছা করি, আর যদি একার্থক হয়, 

তবে ইহাদের অবাস্তর ভেদ জানিতে বান! করি ॥ ১ 

অন্বয়ঃ |-_ইঈভগবান্ উবাচ কবক়ঃ (পণ্ডিতাঃ) কামযানাং 

কম্ণাঁং স্তানং (ত্যাগং) লন্্যালং বিছুঃ (জানস্তি)) [সম্যক ফলৈঃ 

সহ সর্বকন্মণামপি স্তাসং তে সন্যাসং জানস্তি ]) বিচঞ্গণাঃ 

( নিপুশাঃ) সর্বকন্মফলত্যাগং ( সর্ধেষাং নিত্যনৈমিত্তিকানাং 

কাম্যানাঞ্চ কন্মণাং ফলমাত্রত্যাগং, ন তু স্বরূপতঃ কন্মত্যাগং ) 

তাগং প্রাঃ ॥ ২ 

অনু ।-_শ্রাীভগবান্ কহিপেন,_-প্ডিতের। কাম্য বর্শ- 

মমূহের পরিত্যাগকে সম্যাপ বলেন) আর নিপুণ পগ্ডিতগণ 

নিত্য, টনমিদ্তিক ও কাম্যকশ্ম সকলের ফলমাত্র ত্যাগকে 

ত্যাগ বলি! থাকেন) [ইহারা কন্মত্যাগকে ত্যাগ 

বলেন না] ॥ ২ 

স্বামী |--তত্রোত্বরং . আওগবাচৃবাচ__কাম্যানামিতি। 
কাম্যান!ং পপুত্রকামো ঘজেত” “ম্ব্গকামো যজেত? ইত্যাদিকামে- 

পবন্ধেন বিহিতানাং কন্মণাং হাঁসং পরিত্াগং ন্যাসং কবর 

বিদুঃ সম্যক ফলৈঃ সহ সর্বকর্ধণামপি স্টানং সংন্থাসং পণ্ডিতা 

বিছু+ জানস্তীত্যর্থঃ ৷ সর্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিক|নাঞ্চ 

কম্মণাং ফলমান্জত্যাগং প্রাহুজ্ত্াগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ ন তু 

স্বরূপতঃ কন্মত্যাগম্। নন্থু নিত্যনৈমিত্তিকাঁনাং ফলাশ্রবণাদ- 

বিছ্যমানন্য ফলন্ত কথং ত্যাগ: সা? মহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভ- 
বতি। উচ্যতে, যগ্যপি শ্বর্গকাঁমঃ পশুকমঃ: ইত্যাদিবৎ “অহরহ: 

সন্ধ্যামূপাণীতশ্প্যাবজ্জীবমগ়িহোত্রং জুহোতি* ইত্যাদিফু ফলবিশেষো 
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ন শ্রয়তে তথাপ্যপুরুষার্থবা পারে প্রেক্ষাবস্তং প্রবর্তরিতুমখরু,বন্, 

বিধিঃ “বশ্বজিতা যজে৬” ইঠ্যার্দিঘিব সামান্ততঃ কিমপি ফল. 
মাক্ষিপত্যেব। ন চাতীব গুরুমতঃ শ্রদ্ধয়া স্বদিদ্িরেবংবিধেঃ 

প্রয়োজনং মন্তব্যং, পুরুষপ্রবৃত্তযমপপত্তেদুষ্পরিহরত্বাৎ। শ্রয়তে 

চ নিত্যাদাবপি ফলং “সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবস্তি* ইতি “কম্ণ] 

পিতৃলোকঃ” ইতি “ধন্মেণ পাপমপনুদ তি” ইত]াদিঘু। তম্মদ্ যুক্তমুক্তং 

“সর্ববকন্মরফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঁ,* ইতি। নমু ফল্ত্যাগেন 

পুনরপি নিষ্ষলেষু কম্মন্্ প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ, তন্ন, সর্ধেষ।ং 

কন্মণ।ং সংযোগপূথক্কেন বিবিদ্িষার্থতয়া বিনিক্বোগাৎ। তথাচ 

শ্রুতিঃ--“তমেতমাআনং বেদ]মৃবচনেন ব্রান্ষণা বিবিদিষস্তি যজ্ছেন 

দানেন তপসাইনাঁশকেন* ইতি, ততশ্চ শ্রতিপদৌক্তং সর্বং ফলং 

বন্ধকত্েন ত্যন্তা বিবিদিষার্থং সর্বকম্মাচানংৎ ঘটত এব । 

বিবিদিষ! চ নিত্যানিত্যবস্তবিবেকেন নিবৃতদেহাগ্ভভিমানতয়। 

বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা, তাবৎ পধ্যন্তঞ্চ সত্তশুক্ব্যর্থং জ্ঞান বিরুদ্ধং 

যথোচিতমাবশ্যকং কন্ম কর্বতন্তৎ্ফলত্যাগ এব কন্মত্যাগে নাম ন 

ত্বরূপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ__“বুর্ধমেবেহ বন্মণি জিজীবিষেচ্ছতং 

সমাঃ* ইতি। ততঃ পরন্ত সর্ববকশ্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি। 

তদুক্তং নৈষবন্ধ্যসিদ্দৌ,_-“িত্যক্প্রবণতাঁং বুদ্ধিং কর্্াণ্যুৎপা্ 

শুদ্ধিতঃ:। কৃতার্থ। ন্যস্তমায়াস্ত গ্রাবুড়ন্তে ঘন! ইব॥ উত্তধ্চ 

ভগ্ববতা--“যস্তাত্মরতিরেব স্যাৎ ইত্যাদি । বশিষ্ঠেন চোক্তং-. 

“না কর্শাণি ত্যজেদ্ যোগী কম্মভিস্ত্যজ্যতে হাসৌ” ইতি। জ্ঞান- 

নিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বমালক্ষ্য তজেছবা। তছুক্তং শ্রীভাগবতে-_“তাঁবৎ 

কন্দ্বাণি কুব্বাত ন নির্বিগ্েত যাবতা। মতকরথাশ্রবণাঁদৌ বা 
শ্রদ্ধা যাবন্ন জাঁয়তে ॥ জ্ঞাননিঙঠো। বিরক্তে! বা মন্তক্তো বাই- 
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ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কন্মপ্রান্র্মনীধিণঃ। 
যজ্জপানতপঃকন্ন ন ত্যাজ্যমিতি চাঁপরে ॥ ৩ 

নপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যত্ব। চরেদবিধিগোচরঃ ॥” ইত্যাদি । 

অলম্ৃতিপ্রসঙ্গেন গ্রকৃতমন্ুসরাঁমঃ ॥ ২ 

অন্ৃয়ঃ |--একে মনীধিণঃ (সাংখ্যাঃ) কর্ম দ্লোধবৎ 

( দোঁবযুক্তম) ইতি [ হেতোঁঃ] [ সর্বমপি কর্ম] ত্যাজ্যং প্রাঃ 

( কথয়স্তি); অপরে চ (মীমাংসকাঁঃ) ষজ্ঞদানতপঃকণ্ম ন ত্যাজ/ম্ 
ইতি [ বদভ্তি ]॥ ৩ 

অনু ।--কোন কোন মনীষিগণ (সাংখ্যগণ ) দৌষযু্ 

বিয়া সমুদয় কর্মই পরিত্যাজ্য বলেন; অন্তান্ত পণ্ডিতগণ 
(মীমাংদকগণ) বলেন যজ্ঞ, দাঁন এবং তপঃ এগুলি পরিত্যাজ্য 
নহে ॥৩ 

স্বামী ।--অবিছুধঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্বার্থো ন 
কণ্মহ্যাগ ইতি। এতদেব মতাস্তর-নিরাঁদেন দৃটীকর্তং মতভেদং 

দশগতি_ত্যাজ্যমিতি | দোঁষবদ্ধিংসাদিদে!ষবত্বেন বন্ধকমিতি 
হেতোঃ সর্বমপি কম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ) প্রাহুর্মনীধিণ 

ইতি। অন্তায়ং ভাবঃ--মা হিংস্তাৎ সর্ব! ভূতাঁনি, ইতি নিষেধঃ 
পুরুষস্তানর্থহেতৃহিংসেত্যাহ, “অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত” ইত্যাদি- 
গ্রাকরণিকো। বিধিস্ত 'হিংপায়াঃ ক্রুতুপকারকত্বমাহ ; অতো ভিন্ন- 
বিষয়ত্বেন সামান্তবিশেষন্তায়ীগে|চরত্বাৎ দ্রব্যপাঁধ্যেধু সর্কেঘপি 
কন্ধনু হিংসাদেঃ সম্ভবাঁৎ সর্বমপি কন্ম ত্যাজ্যমেবেতি । তহুক্তং 
“দৃষ্টবদাহুশ্রবিকঃ স হ্বিশুদ্বিক্ষয়াতিশয়যুক্ত;” ইতি । অন্তার্থ-_ 
উপাক্ক! জ্যোতিষ্টোমাদি সোহপি . দৃষ্টোপ|য়বদ্, গুরুপাঠাঁৎ 
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নিশ্চয়ং শুণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম | 
ত্যাগ! হি পুরুষব্যাত্তর ভ্রিবিধঃ সম্প্রকীভিতঃ ॥8 

অনু্বরত ইত্যন্থশ্রবো বেধগ্তদোধিতঃ। তত্রাবিশুদ্ধিথিংসা তয়া 
ক্ষয় বিনাঁশঃ। অগ্নিহোত্রজ্যে তিষ্টোমাদিজন্ং স্বর্গেধু তাঁরতম্যং চ 

বর্ততে পরোতকর্ষস্ত সর্ববান্ ছুঃখাকরোতি । অপরে তু মীমাংসকা 
যজ্ঞাদিকং কম্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাঃ । অয্ং ভাবঃ--ক্রত্বর্া পি 

সতীয়ং হিংস! পুরুষেণ কর্তব্যা, সা চান্তোদ্দেশেনাপি কতা পুরুষস্ 

প্রত্য বারহেতুরেব, তথাহি বিধিবিধেযগ্ত তছুদ্দেশেনানুষ্ঠানং 

বিধত্তে, তাদর্যলক্ষণত্বাত্তচ্ছ্যত্বস্ত ন ত্বেবং নিষেধে। নিষেধ্যস্ত 

তাদথ্যমপেক্ষতে প্রাপ্ডিমাত্রোপেক্ষি তত্বাৎ অন্তথ! অজ্জান- 

প্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙগাৎ, তদ্েবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্ত- 

শান্স্ত বিশেষেণ বাধান্নান্তি দোষবত্বম্*অতো! নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম ন 

ত্যাজাযমিতি ॥ ৩ 

টিপ্রনী |__ ইদানীং দ্বিতীনন প্রশ্নের গ্রত্যুত্তরের জগ্ত সন্গ্যাস 
ও ত্যাগ্রে ভ্রেবিধ্য নিরূপণ করিতে তঘিষয়ক বাঁদ-প্রতিবাদ 

বলিতেছেন সমস্ত, কম্ম বন্ধের হেতুভূত বলিয়া দোবযুক্ 

অত এব কণ্ধাধিকারী ব্যক্তিগণেরও বর্ত্যাগ করা উচিত, হা 

কোন কোন মনীষিগণ বলিগ্জা থাকেন, অথবা- যেমন রাগা্দি 

দোষ ত্যাজ্য, সেইরূপ কম্মও ত্যাজ্য, এই এক.পক্ষ। দ্বিতীয় 

পক্ষ--কশ্মীধিক।রী ব্যক্তিগণের অস্তঃকরণশুদ্ধিছ্ার! তত্বলিজ্ঞাসার 
উৎপত্তির জন্য যজ্ঞ, দান ও তপস্তারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত 

নহে, ইহা কোন. কোন মনীধিগণ বলেন ॥ ৩ 
অন্বয়ঃ ।-_ হে শরতসততম ! (ভরতশ্রে্ !) পুরুষব্যান্ত্! (পুরুষ- 
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শ্রেষ্ঠ !) তত্র ত্যাগে (ত্যাগবিষযে) মে (মদ্বচনাৎ) নিশ্চয়ং (শিদ্ধাস্তং) 

শৃণু) ত্যাগঃ হি [ তামসাদিভেদেন ] ত্রিবিধিঃ সম্প্রকীন্তিত; ॥ ৪ 
অনু ।-_হে ভরতশ্রেঠ ! পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেই ত্যাগ বিষয়ে 

আমার নিকট সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর) তামসাদি ভেদে ত্যাগ ত্রিবিধ 

বলিয়া! কীত্তিত হয় ॥ ৪ 

স্বামী এবং মততেদমুপন্তস্ত স্বমতং কথগ্সিতুমাঁহ_- 

নিশ্চন্সং শৃথিতি। তত্বৈবং বিপ্রতিপঞ্পে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে 
বচন।চ্ছ ণু। ত্যাঁগন্ত লোক প্রসিদ্ধত্বাৎ্ৎ কিমত্র শআতব্যমিতি মাঁব- 

মংস্থ! ইত্যাহ--হে পুরুষব্যান্র | পুরুষশ্রে্ঠ ! ত্যাগ হি ছুর্বোধো 

হি মস্মাদয়ং কম্ধত্যা শস্তত্ববিপ্ভিস্তামলাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যথ্ি- 

বেকেন প্রকীন্তিতঃ। ভ্রবিধ্যঞ্চ _নিয়তন্ত তু সন্ত্যাসঃ কর্মণ 
ইত্যারিন! বক্ষ্যতি ॥ ৪ 

টিপ্রপী।-_-এইরূপ মতভেদ থাকিলেও বর্মমাধিকারী কর্তৃক 
ত্যাগ সম্বদ্ধে পুর্ব চাধ্যগণের মীমাংস| বলিতেছেন। ঈদৃশ ত্যাগ 
সাত্বিক, রাজধিক, তামসিক তদে ত্রিধিধ। অথবা বিশিষ্টভাবরূপ 

ত্যাগ বিশিষ্টীভাব, বিশেষণাভাব ও এতছুভর্াভাববশতঃ ত্রিবিধ 

ফলাভিনন্ধিপূর্ববক কর্মত্যাগই বিশিষ্টভাঁব। তন্মধ্যে কর্ম সত্বেও 

ফলাভিপন্ধিরূপ বিশেষণের পরিত্যাগ শিবপ্ধন একবিধ কম্মত্যাগ। 

কলাভিসন্ধি সত্ত্বেও বশ্মরূপ খিশিষ্টের ত্যাগ-নিবন্ধন দ্বিতী়। 

কলািসান্ধ ও কর্থ এতদুভয় পরিত্যাগবশতঃ তৃতীয়। ইহার 

মধ্যে গ্রথম--কন্ম সর্তেও ফলাভিসন্ধি ত্যাগ সাত্বিক, ইহাই গ্রহণ 

কর] উচিত; দ্বিতীর়--ফলাভিপন্ধি শত্ত্বেও কম্মত]াগ হেয়; ইহা 

দ্বিবিধ-_ছুংখবুদ্ধিদ্ধারা অনুষ্টিত রাজন, মোহবশত; অনুষ্ঠিত তামস। 
এইরূপ ত্যাগই অজ্জনের প্রশ্্ের বিষয়। তৃতীন্ব--ফলাভিসন্ধি ও 



৯১৬ শ্রীমস্তগবদগীত্তা । [ ১৮শঃ অ 

যজ্জদানতপঃকর্্ম ন ত্যাজ্যং স্বার্ধ্যমেল ত। 

যজ্জে। দানং তপশ্দৈব পাবসানি এনীশিণাঁ, ৫ 
এতান্যপি তু কন্মাণি পঙ্গং দত্ত্বা ফলাশি চ 

কর্তব্যানীতি মে পার্থ শিশ্চি তং মতমুভ্তমম্ । ৬ 

কথ্মত্যাগ কর্ষের অনধিকারী ব্যক্তিদ্বারা অনুষ্ঠিত নৈগুণ্যবূপ, 
ইহা অঞ্ঞুনের গশ্বের বিষ্ধ নহে। যেহেতু এইরূপে ত্যাগের 
তত্ব অতি ছুজ্ঞেয়, এই জন্য তুমি আমার বাঁক্যে ইহার নিশ্চয় শ্রবণ 
কর। সম্বোধনহয়ে বংশনিমিত্ত উৎকর্ষ ও পৌরুষ নিমিত্ত উংবর্ষ 

স্থচিত হইল ॥ ৪ 

অন্বয়ঃ 1---যজ্ঞদাঁনতপঃকণ্ব ন ত্যাঁজ্যং তত (কাধ্যম্) এব, 

[ যত: ] যজ্ঞঃ দাঁনং তপশ্চ মনীষিণাং (বিবেকিনাং) পাবনা 
( চিত্তশুদ্ধিকরাঁণি ভবস্তি ) ॥ ৫ 

অনু |-_-যশ্ঞ, দান ও তপগ্ঠারূপ কন্ম কদচ ত্যাজ্য নহে; 

তৎ্সমুদয অবশ্য কর্তব্য ; কারণ, বজ্ঞ, দান ও তপস্ত বিবেকিগণের 

চিত্তশুদ্ধিকর হইয়। থাকে ॥ ৫ 

মী ।__প্রথমং তাবমিশয়মাহ-যজ্ঞেতি ছাভ্য।স্। 

মনীধিণাঁং বিবেকিনাং পাবনাণি চিত্তশুদ্ধিকরাঁণি ॥ ৫ 

অন্থয়ঃ 1_-হে পার্থ! এতাঁনি (যজ্ঞাদীনি ) কন্মাণি অপি 

তু সঙ্গং ( ব্তৃত্বাভিনিবেখং ) ফলাঁনি চ ত্যন্ব। [ কেবলমীশ্বরারাধন- 

তয়া] কর্তব্যানি, ইতি মে নিশ্চিত মতম্ [ অত এব ] উত্তমম্ ॥ ৬ 
অনু ।__হেপার্থ! এই সকলকর্ম আসক্তি ও ফলাঁভিনন্ধান 

পরিত্যাগ পূর্বক (কেবল ঈশ্বর।রাঁধনার্থ] অনুষ্ঠেয় ; ইহাই আমার 
মত, অতত্ত্রব উত্তম ॥ ৬ 



১৮শঃ অঃ] অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ। ৬১৭ 

নিঃতস্ত তু সন্যাসঃ কর্মণে। নোপপদ্যতে। 

মোষাতম্ পরিত্যাগস্তামমঃ পরিকীর্ভিতঃ ॥ ৭ 

ন্যামী (--যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবস্তি 
তৎপ্রকারং দশয়ম্াহ-_-এতান্তগীতি। যানি যজ্জাদীনি কম্মাণি ময়! 

পাবনানীত্যুক্তাঁনি এতান্ঘপ্যেবং বর্তব্যানি। কথং? সঙ্গং কর্তৃ- 
ত্বাভিনিবেশং ত্যন্কা! কেবলমীশ্বরীরাঁধনত্য়৷ কর্তব্যাঁনি, ফলাঁনি চ 

ত্/স্কা কর্তব্য।নাতি নিশ্চিতং মে মতম্ ; অতএবোৌতমম্ ॥ ৬ 

অন্বয়ঃ | নিয়তশ্য (নিত্যস্ত ) কর্খমণঃ সন্র্যানঃ (ত্যাগ£ ) 

ন উপপদ্যতে (যুজ্যতে )); মোহাঁৎ তশ্ত পরিত্যাগঃ ছামসঃ 

পরিকীত্িতঃ ॥ ৭ 

অনু |__নিত্যকর্মের পরিত্যাগ কদাচ উচিত নহে; মোহ্- 

বশতঃ নিত্যকম্মের ত্যাগ তাঁমন নামে অভিহিত হয় ॥ ৭ 

স্বামী ।- প্রতিজ্ঞাতং ত্যাঁগস্ত ভ্রিবিধামিদানীং দর্শয়তি -- 
নিয়তন্ডেতি ত্রিভিঃ। কাম্যস্থ। কশ্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্তাঁসো যুকতঃ) 

নিয়তস্ত ভূ নিত্যস্য পুনঃ. কম্মণঃ সংগ্তাসত্যাগো নোপুপদ্যতে 

সত্তশুদ্ধিদ্বার! মোক্ষহেতুত্বাৎ। অতম্তম্ত পরিত্যাগ উপাদেয়ত্বেখপি 

ত্যাজ্যমিত্যেবং লক্ষণান্মোহাদেব ভবে) সচ মোহন্য তামুস- 

ত্বাপ্তামসঃ পরিকীত্িত:॥ ৭ 

টিপ্লনী |__ভগবান্ “যজ্ঞদানতপ:কর্ধ ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে” 
(১৮শ ৩য়) ইত্যাদি প্লোকে বলিয়াছেন যে, যজ্জ-দাঁন-তপন্যারূপ 

কম্ম পরিত্যাগ কর। উচিত নহে, এইটি ভগবানের মত। ইদানীং 

ত্যাজ্যং দোঁষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীধিণ: (১৮শ ৩য়) এই 

মতের আলোচনা করিতেছেন। কাম্যকর্মঘারা অস্তংকরণ শুদ্ধ 



৯১৮ শ্মন্তগবদগীতা। [ ১৮শঃ অঃ 

ভুঃখমিত্যেব যহ কমন কাঁয়রেশভয়াত্যজেৎ ॥ 

স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেগ ৮ 
.কাধ্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেইর্জুন। 
সঙ্গং ত্যক্ত ফলঞব স ত্যাগঃ সাঁত্বকো মতঃ।৯ 

হয় ন! বলিয়া, জ্ঞানা৫থাঁ বাক্তিগণ তাহা ত্যাগ করিবেন। নিত্য- 
কম্ম অন্তঃকরণের শুদ্ধিবিধান করে বলিয়। তাহ? নির্দোষ ; অতএব 

মমুক্ষু ব্যক্তি তাহা পরিত্ণাগ করিবেন না । পূর্বের "আরুরুক্ষোমুনে 

ধোগং কন্ম কারণমুচ্যতেশ (৬ ৩য়) ইত্যাদি শ্পোকে ইহাই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ৭ 

অন্থয়ঃ (1 য:] ছুংখম্ ইতি এব [সত্ব] কায়ক্রেশ ভয়াৎ 
( শরীরায়াসভয়েন ) যৎ কন্ম ত্যজেৎ সঃ রাঁজসং ত্যাগং কৃত 

ত্যাগফলং (জ্ঞাননিষ্টাং ) নৈব লভেৎ (লভেত )॥ ৮ 

অনু 1-_ কর্ম ছুঃখজনক, এই মনে করিয়| যে ব্যক্তি কাঁয়- 

কেশ ভয়ে কন্ম ত্যাগ করে, সেব্যক্তি রাজসিক ত্যাগ করে 

বলিয়। ত্যাগফল (জ্ঞাননিষ্ঠা ) প্রাঞ্চ হত না ॥ ৮ 

স্বামী ।-_রাঁজসং ত্যাগমাহ-_ছু:খমিতি | যঃ কর্তা 

আত্মবোধং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াসভগ্কান্লিত্যং 

কণ্ম ত্যজেদিতি বত্তাদৃশন্ত্যাগে। রাঁজসে ছুঃথস্য রাজসত্বাৎ, অতস্তং 

রাঁজসং ত্যাগং কৃত্ব! স রাজসঃ পুরুষন্থ্যাগন্ত ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং 
নৈব ল্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ 

অন্বয়ঃ -- হে অঙ্ছুন ! সঙ্গম(আসভ্িং) ফলঞ্চ এব ত্যক্ক। 

কার্ষ্যং ( কর্তব্যম্ ) ইতি এব [মত্বা] যত নিয়তম্ ( অবশ্য কর্তব্যতয়া 

বিহিতং ) কন্ম ক্রিফতে, সঃ ত্যাগঃ সাত্বিকঃ মতঃ ॥ ৯ 



১৮শঃ এ] অই্টাদশোহধ্যায়ং | ৬১৯ 

।ন দ্েন্ট্য কশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে 
ত্যাগী সত্বনমাবিষ্টে। মেধাবী ছিন্নসংশগনঃ ॥ ১০ 

অনু ছে অজ্জুন! আসক্তি এবং কল ত্যাগ করিয়া, 
কণ্তব্যবোন্দে যে সকল নিত্যকশ্ম কর! যায়, তাহাই সাত্বিক ত্যাগ 

বলিম্াা আমার অভিমত ॥ ৯ 

স্বামী |-__সাত্বিকং ত্যাগমাহ__কাঁ্।মিতি। কাধ্যমিত্যেবং 

বুদ্ধ! নিয়তমবশ্যকর্তব্যতয়। বিহিতং কর্ম সঙ্গং ফণঞ্চ ত্যন্ক। ক্রিয়ত 
ইতি যণ্তাদৃশস্তয।গঃ সাত্বিকো মৃতঃ ॥ ৯ 

টিপ্পনী !-_রাজদ ও তামস কন্ত্যাগ পরিত্যাজা, ইহা 
প্র্র্শিত হইল । ইদানাং কাঁদৃশ সাত্বিক ত্যাগ গ্রহণীয, তাহা নি্্দশ 
করিতেছেন ।--বিধির উদ্দেশে ফলশ্রুতি না! থাকিলেও কেবল 

কর্তব্যবুদ্ধিঘর! প্রণোদিত হইয়। সঙ্গ-করৃত্বাভিমান ও ফল 
পারত্যাগ পূর্বক থে কম্ম চিত্তশু,দ্ধ পধ্যস্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 

সাত্বিক ত্যাগ, ইহাই গ্রহণীপ। প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিত্য কশ্মের 
ফল নাই, অতএব ফসত্যাগ কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার, উত্তরে 
বন্জব/ এই যে, ভগবানের এই উক্তিবশতঃই নিত্য কর্ধেরও ফল 
আছে, ইহ! অগ্ুমে ' অন্তথা এই উক্তি অসঙ্গত হয়। আর নিত্য 

কণ্সের অকরণে প্রত্যবার় হয়ঃ এই স্ৃতিথারাও নিত্যবন্ধের 

প্রত্যবায়পরিহারপ্ধপ ফল অগ্ুমিত হইতেছে ॥ ৯ 

অন্বয়ঃ |-_-সত্বসথাবিষ্ট; ( সত্বেন সংব্যাপ্রঃ ) মেধাবী (স্থির- 

বুদ্ধিঃ)[ অতএব ] ছিম্গপংশর়ঃ ত্যাগী ( সাত্বিকত্যাগী) অকুশলং 

( ছুঃখাবহং) বন্ধ ন দ্বেট্টি, কুগলে (সুথকরে কম্মণি চ)ন অন্ুষজ্জতে 

( গ্রীতিমগ্নভবতি ) ॥ ১৭ 
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নহি দেহতূতা শক্যং ত্যক্ত,ং কর্মমাণ্যশেষতঃ | 
যস্ত কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ 

অনু ।--সত্বগুণময়, স্থিরবুদ্ধিশালী এবং সংশঙ্সহীন সাত্বিক 

ত্য।গী দুঃখজনক কশ্মে দ্বেষ করেন না; ন্ুখকর কর্মেও গ্রীতি 

অন্ত করেন নাঁ॥ ১০ | 
স্বামী ।-_-এবভতপাত্বিকত্যাগপরিনিষিতস্ত লক্ষণমাহ__ন 

দ্বে্টীতাাঁদি। সত্বপমাবিষ্টঃ সত্ব্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্বিকত্যাগী অকুশনং 

ছুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃন্বানাদিকং কশ্মা ন ছোট্ট, কুশলে চ 
স্থথকরে কন্মণি নিদাঁঘে মধ্যাহৃনানাদৌ নাহ্থষজ্জতে প্রীতিং ন 

করোতি। তত্র হেতুঃ-মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ। যত্্র পরপরিভবাদি 

মহরপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিমুখক ত্যজতি 7; তত্র কিয়দেতত্বাৎ- 

কালিকং স্ুবং .হুঃখঞ্চেত্যেব্মনুলন্ধানবানিত্যর্থঃ । অতএব ছিন্ন: 

সংশয়ে। মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিক হৃখছুঃখরোরুপ।দিৎসাপরিক্জিহীর্ধালক্ষণং 

যস্ত সং ॥ ১০ 

অন্থয়ঃ |।*-দেহভৃত| (দেহিন1!) অশেষতঃ (নিঃশেষেন ) 

কন্মাণি ত্যক্জ,ং নহি শক্যম্; যস্ত [ কর্মমাণি কুর্ববন্নপি] কণ্মকলত্যাগী 

সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে ( কথ্যতে ) ॥ ১১ 
অনু |-__দেহী সম্পূর্ণরূপে সর্বকর্থ তাঁগ করিয়া উঠিতে 

পারে না; পরন্ত ষিনি [ সর্বকণ্ম করিয়াও] কর্মফল তাগা, তিনি 

ত্যাগী নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১১ 

স্বামী ।  নম্বেনভুত!ৎ কর্মুকলতা'গাছর" সর্ব ঃন্ ত্যাগন্তথ। 

সতি কম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ট। স্থধং সম্পদাতে, তত্রাহ--ন 

হীতি। দেহভৃতা দেহত্বমভিমানবতা নি:শেষেণ সর্বাণি কক্মাণি 
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অনিষ্টমিষউং মিশ্রপ্চ ভ্রিবিধং কন্দণঃ ফলমূ। 
 ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্যাসিনাং কচি ॥১২ 

তাক্ত,ং নহি শক্যন। তদুক্ত', “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু 

তিষ্ট ত্য কর্দমকৃৎ” ইত্যাদিনা। হুস্মাদ যস্ত কর্মাপণি কুর্ববন্নপি কর্মফল- 

ত্যাগী ম এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ 
টিপ্পনী।___কর্ধপ্রবৃদ্তির হেতৃভূত রাঁগ ও দ্বেষের অভাব- 

বশত: আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সব্বকর্খৃত্যাগ সম্ভব হয়, ইহা 

পূর্বেব বর্ণিত হইল। ইনাঁনীং অজ্ঞ ব্যক্কিগণের কর্ণত্যাগ যে 
অদভব, তাঁহার কারণ কহিতেছেন--“আমি মন্গষ্য” “আমি ব্রাঙ্মণ* 

ইত্যার্দি অবাঁধিত অভিমান ছার যিনি কর্মাধিকারের হেতু 
বণ।শ্রমাদিরূপ কর্তৃত্বভেতৃত্বাশ্র্ঘ সুল সুক্ষ শরীরেব্দ্িয়-পংঘাতকে 

অনাদি অবিচ্াাবালনাবশ তঃ ব্যবহারযোগ্য রূপে বল্লিত, অসত্য 

হইলেও মত/র্ূপে, নিজ হইতে িন্ন হইলেও অভিন্নরূপে দর্শন 

করেন, তিনিই দেহধারী অহঙ্কার। এতাঁদৃশ বিবেকজ্ঞানশৃন্ত দেহ" 
ধারী কর্ণ প্রবৃত্তির হেতু রাগণ্েষের আধিক্যনিবন্ধন নিরস্তর করছে 
প্রবুত্ত থাকে বলিয়া শেষে কর্মত্যাগ করিতে অসমথ হন্প। অহএব 

অজ্ঞ অধিষ্কারী বাক্তিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য বশ্ম করিয়াও 

ভগবদন কম্পায় ততৎকালোচিত ফল ত্যাগ করেন বলিয়া ত্যাগী 

নামে অভিঠ্তি। ঈদৃশ ব্যক্তি বন্তঃ ত্যাগী ন| হইলেও প্রশ'গার 
জন্য উসচারবশতঃ ত্যাগী বল। হইল। বস্তুতঃ ত্যাগী শবছারা 

তাহাকে বুঝায়, থিনি পরমার্থদশিত্ব নিবন্ধন সকল কর্ম পরিত্যাগ 

করিয়াছেন ॥ ১১ 

_ অন্থয়ঃ ,__ অনিষ্টং (নারকিত্বম্) ইষ্টং ( দেবন্ং) নি 
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(মানুষত্ম্)[ ইতি] ভ্রিবিধং [ পাপস্য পুণ)ন্ত পুশ্যপাপমিশ্রস্ত চ] 
কন্মণঃ [ যত] ঝিবিধং ফলম্ [ প্রাসদ্ধং ] [তৎ সর্ধবমূ ] অত্যাগিনাং 

(সকামানাম) [এব] প্রেত্য ( পরত্র দেহত্যাগানস্তর মিত্যর্থঃ) 

৬বতি? নতু সন্ন/াসিনাং কাচৎ অপি(হহ পরত্র বা) [ভবতি] ॥ ১২ 

অনু |- অনিষ্ট (নার কিতা), ইষ্ট (দেবু) ও মিশ্র (মহথস্স্। 

কম্মের এই যে জিবিধ ফল শাস্ত্রে উল্লিথিত আছে, তৎসমস্তই 

সকাম ব্যক্তির দেহত্যাগের পর ফলিয়া থাকে; পরন্ত সন্ন্যাসগতণর 

ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও হয় না ॥ ১২ 
স্বমী |- এবভুতম্ত কশ্দফলত্যাগস্ত ফলমাহ__অনিষ্ট- 

মিতি। অনিষ্টং নারকিত্বমূ ইষ্টং দেবত্বং মিশ্রং মনুষ্যত্বম এবং 
ত্রিবধং পাপস্ত পুণ্যস্ত চোভকপমিশ্রন্ত চ কম্মণো যৎ ফলং প্রসদ্ধং 

তত সর্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি; তেষ/মেব 

ভ্রিবিধকন্মসস্তবাৎ। ন তু সংন্থাসিনাং ক'চদপি ভবতি। সঞ্যাসি- 
শবেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎৎ প্রকৃতাঃ কন্মফলত্যাগিনো গৃহ্প্ডে, 
“অনাশ্রিতঃ কঞ্মফলং কাধ্যং কম্ম করোতি যঃ। সসংন্তাপী চ 

যোগী »* ইত্যেবমাদৌ কণ্মকলত্যাগিষু সংন্টাসিশব্ প্রযোগদর্শনাৎ 

তেষাং সাত্বিকানাং পপদস্তবদীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্ত ত্যক্তত্বাৎ, 

ব্রিবিধমপি কশ্মফলং ন ভবভীত্যর্থঃ ॥ ১২ 

টিপ্পনী ।--দেহবান্ পরমাত্মজ্ঞানশূন্ত কম্মীর এবং পরমাত্ম- 
জ্ঞানবান্ দেহাঁভিমানরহিত সর্বকপ্মত)াগী সন্গ্যাসীর ফলে কি 
পার্থক্য, ইহ! বুঝাই বার জন্য বলিতেছেন যে,পুর্বের কন্মফলত্যগীকে 
প্রকৃত ত্যাগী বলা হইয়াছে, এখন সেই ত্যাগের কিরূপ পরিখতি, 

তাহা দেখাইতেছেন। অত্যাগ।র মরণের পর নরকপাতাদি- 

রূপ অনিঞ্, শ্বগভোগাদিরপ ইষ্ট ও ইঞ্টানিই মিশ্ররূপ মনুস্যব 
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পঞ্চেমানি মহাঁবাঁছে1 কাঁরণানি নিবোধ মে। 

সাঙ্য্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকর্মণাম্ ॥১৩ 

প্রাপ্তি ভয়। ধাহাঁর! অত্যাগী ফলাভিসন্ধানশূন্ত, তীহাঁদের জ্ঞান- 
প্রভাবে অবিষ্যাবীজ উন্যুলিত হয় বলিয়া মরণের পরে তাদৃশ 

ইষ্ট অনিষ্ট সাধন ও মিশ্ররপ ত্রিবিধ ফল লাঁজ হয়না । অর্থাৎ 
আত্তত্বজ্ঞানশুন্ঠ কর্মিগণের কন্ম অপেক্ষা জ্ঞানবানের আত্মত্যাগ 

অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কর্মীর কর্ম যে ফল প্রসব করে, তাহা বিপদ্- 
বিজড়িত; জ্ঞানীর কর্ধত্যাগ সকলরূপ বন্ধনছেদনের বীজ ॥ ১২ 

অন্বয়ঃ |-_-হে মহাবাহো ! সাংখ্যে কৃতাস্মে (বেদাস্তসিদ্ধান্তে) 
সব্বকশ্মণাং সিদ্ধয়ে ( নিষ্পত্তরে ) প্রোক্তানি (কথিতানি ) ইমানি 
( বক্ষ্যমাণ।নি ) পঞ্চ কারণাঁনি মে (মদ্বচনাৎ ) নিবোধ 

(জানীহি )॥ ১৩ 

অন্ব ।--হে মহাবাহে।! সর্ধকন্মের নিষ্পত্তির জন্য বেদাস্ত 

দি্ধাস্তে বক্ষ্যমাঁণ এই পাঁচটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা 
কমার নিকট অবগত হও ॥ ১৩ 

স্বামী ।-_নন বর্ম কুর্বধতঃ কর্দমফলং কথং ন ভবেদিত্যা- 

শঙ্কা সঙ্গত্যাগিনে| নিরহঙ্কারন্ত কম্মলোপো নাস্তীত্যুপপাদক়িতুমাহ-_ 
পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ| সর্বকন্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্য- 
মাণানি পঞ্চ কারণাঁনি মে মম বচনান্লিবোধ জানীহি । আত্মনঃ 
কর্তৃত্বাভিমানপিবৃন্তার্থমক্শ্রমেতানি জ্ঞাতবানীত্যেবং তেষাং স্তত্যর্থ- 
মেব'হ--সাংখা ইতি । সম্যক খ্যয়িতে জ্ঞায়তে পরমা! অনে- 

নেতি সাংখ্ং তত্বজ্ঞানং তম্মিন প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যঃ 

তৃশ্বিন্ কৃতং কর্ম তশ্যান্তঃ সমাণ্চিরন্মিন্নিতি কৃতাস্তত্তন্মিন্ কেদাস্ত- 
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অধিষ্ঠনং তথ! কর্ত। করণঞ্চ পৃথথ্বিধমূ। 
' বিবিধাশ্চ পৃথক চেষ্ট। দৈব'বাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ 

পিদ্ধাস্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সংখ্যায়ন্তে গণাস্তে তত্বান্ত্মিন্নিতি সাংখ্যং, 

কতোহস্তো নির্ণধ়োহস্থিন্নিতি কৃতাস্তং সাংখ্যশাস্্রমের তশ্মিন্ 

প্রোক্তানি অঃ সম্যক নিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩ 

টিপ্পনী |-_পৃর্বে যে বলা হইল--আঁত্মজ্ঞানরহিত 

ব্যক্তির পক্ষে কম্মত্যাগ অদম্ভব “নহি দেহভৃতা শক্যং তক্ত,ং 
কন্মাণাশেষতঃ” কারণ, কর্মের হেতু অপিষ্ঠানাঁদিপঞ্চকে “স চাসৌ 
আত্মা চেতি* রূপ তাদীত্ম/ভিমানই তাঁহার হেতু । এই অর্থকেই 
চারিটি প্লোকদ্বারা বিবৃত করিতেছেন। প্রথম অধিষ্ঠানাদি পঞ্চ 

নকল কর্মসিদ্ধির কারণ, ইহা! বেদান্তশ।স্্রাম্লারে প্রমাণিত । হে 
মহাবাহে! ! অর্থাৎ যখন তুমি সৎপুরুষ, তথন ইহ! ততাঁমার পঞ্গে 

দুর্বোধ নহে। ইহ] কশ্মাঙ্গবিষয়ক সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত ॥ ১৩ 

অন্বয়ঃ |-_অধিষ্ঠানং (শরীরং ) তথা কর্ত। (অহঙ্কার: ) 
পৃথগ.ব্ধিম্ ( অনেকপ্রকাঁরং ) করণং ( চক্ষুঃশ্রোত্রাদি ) চ, বিবিধাঁঃ 
পৃথক্ চেষ্টা; ( প্রাখাপানাদিব্যাপারাঁঃ); অত্র পঞ্চমং টদবঞ্চ (চক্ষু- 

রাদ্যন্গ্রাহকমাদিত্যাদি, সর্ববপ্রেরকঃ অন্তধ্যামী বা) ॥ ১৪ 

অনু |-_দেহ, অহঙ্কার, চক্ষ্রাঁদি ইন্দিয়গণ, প্রাণাপানাদির 
ন।নাবিধ ব্যাপার আর পঞ্চম--৫দব অর্থ।ৎ চক্ষুরাঁদি ইন্জিঘ়গণের 

অন্তগ্রাহক স্ুর্ধ)াদি অথব! সর্ববপ্রেরক অন্তর্ধযামী ॥ ১৪ 

স্বামী ।-_-তান্তেবাহ-_অধিষ্টানমিতি । অধিষ্ঠ!নং শরীরং 

কর্ত! চি চিদ্গ্রস্থিরহচ্ক।র:,পৃথখ্বিধমনেক প্রকারং করণং চক্ষু-শ্রোত্রাদি, 

বিবিপাঃ কাঁধ্যতঃ স্বব্ূপতশ্চ পৃথগভৃতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাঁপানাধীনাং 
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 শরীরবাগ্নোভির্যৎ কর প্রারভতে নরঃ। 
্যাধ্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ 

ব্যপ।রাঃ; অত্রচ এতেঘেব পঞ্চমং চ কাঁরকং চক্ষুরাছম্গ্রাহক-. 
মাদিত্যা দিপর্ধপ্রেরকোহিস্তরধ্যামী বাঁ ॥ ১৪ 

টিপ্ননী।-__-কর্ষের কারশরূপ ব্যাপাঁরপঞ্চক যে কর্তৃছপিদ্ধি 
করে, তাহাদিগকে হেয় বলিতে হইবে । ইচ্ছা, ছ্বেষ, সুখ, ছুঃখ এবং 

চৈষ্টা, অভিব্যক্তির আশ্রয় শরীররূপ অষ্ঠান থেরপ মায়! ক'ল্পত, 
সেদপ “আমি করিতেছি, ইত্যাদি অহঙ্কারযুক্ত কর্তীও কর্তৃত্বা- 
ভিমানযুক্ত; স্থতরাং অধিষ্ঠান এবং শরীর, কর্তা, অহংবুদ্ধি এবং 

আত্রা দি ইন্দিয় গ্রাম, বিবিধ প্রকার চেষ্টা এবং দৈব, ইহারা সকলেই 
কর্ম সদ্ধর হেতু অর্থাৎ এই পঞ্চকারণ ব্যতীত কর্মপিদ্ধি হয় না। 
কর্মসিদ্ধর স্থৃুণ হেতু পাঁচ যথা--১, দেহ ; ২, অহঙ্কার ;$৩, 
শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়; ৪, বিবিধ প্রকাঁর চেষ্ট1 ) ৫, দৈব ॥ ১৪ 

'অন্বয়ঃ |--নরঃ শরীরবাজ্মনোভিঃ যং স্াষ্যং ( ধর্ম্যং) বা 
বিপপীতং ( অধন্ধ্যং ) বা কণ্ম প্রারভতে (করোতি) এতে পঞ্চ 

হেতবঃ (কারণাঁনি )॥ ১৫ 

অনু ।-মন্য্য দেহ, বাক্য ও মন দ্বারা ধর্মমসঙ্গতই হউক 
বা অধর্শসঙ্গতই হউক, যে কার্যোর অনুষ্ঠান করে এই পাচটিই 

তাহার কারণ ॥ ১৫ 

ন্বামী |--এতেষামেব সর্ববকর্্মহেতুত্বমাহ--শরীরেতি। 
যথে।ক্তৈ: পঞ্চতিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম ব্রিষেবাস্তর্তা ব্যম্, শরীরবাজ্ম- 

ুনাভিরিত্যুক্তং শীরীরং বাঁচিকং মাননক্চ ত্রিবিধং কর্োতি 
২৭ 
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 তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্বানং কেবলস্ত যঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বানন স পশ্যতি ছুন্মতিঃ ॥ ১৬ 

গ্রসিদ্ধেঃ শরীরাদিতির্ধৎ কর্্দ ধর্শ্যমধর্ধ্যং বা করোতি নরস্তশ্ত 

মর্ধবস্ত কর্ণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫ 

টিপ্রনী।-_-পূর্ব শ্লোকে দেহ, অহঙ্কার, শ্রোত্র/দি ইন্দিয়, 
বিবিধ প্রকার চেষ্টা ও দৈবরূপ যে পাঁচটি কারণ কর্দপিদ্ধির হেতু 

বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহার সাহাধ্যেই মানবগণ শরীর, বাক্য 

ও মন দ্বারা ধণ্ম ও অধর্দজনক কার্ধ্য সম্পাদন করে ॥ ১৫ 

অন্বয়ঃ |--তত্র (সর্বন্মিন্ কর্মণি) [এতে পঞ্চ হেতবঃ 

ইতি ] এবং সতি কেবলম্ আত্মানং তু যঃ কর্তারং পশ্যতি, অকৃত- 

বৃদধিত্বাৎ ( অমংস্কতবৃদ্ধিত্াৎ ) স: ছুর্মতিঃ [সম্যকৃ] ন পশ্তি ॥ ১৬ 
তনু ।-সমুদয় কর্মেরই এই পাঁচটি হেতু, এরপ 

অবধারিত হইলে, যে ব্যক্তি কেবল অর্থাৎ নিরুপাধি অসঙ্গ 

আত্মাকে কর্তা বলিয়া অবলোকন করে, অসংস্কৃত বুদ্ধিবশে সেই 
ুর্মুতি সম্যক দর্শন করে না ॥ ১৬ 

স্বামী |-__-ততঃ কিমত আহ--তত্রেতি। ভত্ র্বন্মিন্ 
কন্মণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেব সতি কেবলং নিরুপাধিমসঙ্গ- 

মাত্মানং ষ; কর্তারং পশ্ঠতি শান্ত্রাচাঁধো1পদেশাত্যাসেনাসংস্কৃতবুদ্ধি- 

ত্বাৎ দুর্দতিরসৌ সম্যক ন পশ্তি ॥ ১৬ 

টিপ্পনী ।- পূর্বোক্ত পঞ্চকারণ কর্ণমাত্রের হেতু হইলেও 

যে অনাত্মজ্ঞ ছুম্মতি ব্যক্তি অবিবেকনিবন্ধন কেবলমাত্র আত্ম।- 
রি কর্তা বলিয়। জানে, সেই দৃষ্টিশক্িহীন অবিবেকী মানব 
ইষ্টানিষ্টরূপ বিবিধ কর্মফল ভোগ করে ॥ ১৬ 
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যন্ত নাঁহগ্কুতো ভাবে বুদ্ধির্ষস্ত নলিপ্যতে। 

হত্বাপি স ইম্মাললোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭ 
জ্ঞানং জ্বেয়ং পরিজ্ঞাত। ভ্রিবিধ। কণ্্মচোদন।। 
করণং কম্মন কর্তেতি ত্রিবিধ! কর্্মসংগ্রহঃ ॥১৮ 

অন্বয়ঃ 1- যস্য অহস্কতঃ ভাবঃ ( অহংকর্তেত্যেবস্তুতো 
ভাব: অভিপ্রাক্কঃ) নাস্তি, য্ত বুদ্ধিঃ ন লিপাতে (ইষ্টানিষটবদ্ধ/ 

কর্মস্থ ন সজ্জতে) সঃ ইমান লোকাঁন্ (সর্বানপি প্রাণিন:) 

[ লোকচৃষ্ট্যা ] হত্বাপি ন হন্তি, ন [ চ] নিবধাতে (তৎফলৈঃ 
বন্ধনমাপ্লোতি ) ॥ ১৭ 

অনু ।--“অ।মি কর্তা” এইরূপ ধাহার ভাব নাই, ধাহার 
বুদ্ধি ইষ্ট বা অনিষ্ট বুদ্ধিতে কোন কর্মে আসক্ত হয় না, তিনি এই 
সমুদয় প্রাশিগণকে [ লোঁকদৃষ্টিতে ] হনন করিগও হনন করেন 
না এবং তাহার ফলেও আবদ্ধ হন না॥ ১৭ 

স্বামী ।--কম্তহি স্ুুমতির্যস্ত কর্্মলেপো নাশ্তীত্যুক্তমিতয* 
€পক্ষায়ামাহ-__যস্যেতি। অহমিতি কৃতোহহঙ্ষর্তেত্যেবস্ৃতে! ভান্চোহ- 

ভিপ্রায়ো ষশ্ত নাস্তি, শরীরাদীনামেব কর্মকর্তৃত্বালোচনাদিত্য্থঃ, 
অতএব যন্ত বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্বৃদ্ধযা কর্শস্থ ন সঙ্জতে, স এব- 
ভূতো দেহাঁদিব্যতিরিক্তাত্মদশী ইমান্ লোকান্ সর্বানপি প্রাশিনো 
লোঁকদৃষ্ট্য! হত্বাপি বিবিক্রয়! স্বদৃষ্ট্য/ ন হস্তি ন চ তৎফলৈনিবধ্যতে 

বন্ধনং ন প্রাপ্োতি, কিং পুনঃ সত্বৃশুদ্ধিদ্বারা পরোক্গজ্ঞানোৎপত্তি' 
হেতৃভি; কর্মমভিস্তস্য বন্ধশস্কেত্যর্থ: ৷ তদুক্রং_“ত্রদ্ষণ্যাধায় কন্মাণি 
মূজং ত্যন্কা করোতি য:। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা” 

ইতি ॥ ১৭ 

অন্থয়ঃ 1-জ্ঞানম্ ( ইষ্টসাধনমিতি বোঁধঃ) জেয়ঃ (ইষ্ট* 
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সাঁধনং কর্ম) পরিজ্ঞাতা ( এতজ জ্ঞানাশ্রয়ঃ) [ ইত্যেবং ] ত্রিবিধা 
কর্্মচোদনা ( কর্ম-প্রবৃত্তিহেতুঃ ) [তথা] করণং (সাধকতমং ) কর্ম 

€ কর্তরীপ্সিততমং ) কর্তা ( ক্রিয়ানির্বর্তকঃ) ইতি ব্রিবিধং 
কর্মসংগ্রহঃ ( ক্রিয়াশ্রয়ঃ )॥ ১৮ 

অনু ।-__জান, ভরে এবং পরিজ্ঞাতা, এই তিনটি কর্- 
প্রবৃত্তির হেতু এবং করণ, কর্ণ্ম ও কর্তা, এই তিন প্রকার ক্রিয়ার 

'আশ্রয় ॥ ১৮ 

স্বামী ।-_হুত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে ইত্যেতদেবোপ- 
পাঁদয়িতুং কম্মচোদ নাগা কন্ধাশ্রয়স্ত চ কর্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্বক- 
ত্বানিগ্ণন্ত আত্মনম্তৎসম্বন্ধ! নাশ্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্মচোদনাং 

কর্ধাশ্রয়ধ্াহ__জ্ঞানমিতি | জ্ঞানমিষ্টসাধনমেতদিতি বোধ; জ্ঞেয়- 

মিষ্টসাধনং কর্ম, পরিজ্ঞাতা এতজ. জ্ঞাঁনাশ্রন্ধ এবং ভ্রিবিধ! কর্ম্ন- 

চোদন চোগ্যতে প্রবস্ত্যতেইনয়েতি চোদন জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কম্ম- 

প্রবৃত্তিহেত্রিত্যর্থ; | যদ্ধ! চোঁদনেতি বিধিরুচ্যতে, তদুক্তং ভট্টেঃ- 

"চোদন! চোঁপদেশশ্চ বিধিশ্চৈকার্থবাচিন;* ইতি। ততশ্চায়মর্থ:_- * 

উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিব্রয়মবলম্্য কন্মবিধিঃ প্রবর্তত 

ইতি। তদুক্তং-ত্রৈগুণ্যবিষয়। বেদ” ইতি । তথ! করণং সাঁধক- 
তং, কর্ম চ কর্ত,রীপ্মিততমং, কর্তা ক্রিগ্নানির্বর্তকঃ, কর্ম সংগৃহা- 
তেহন্মিন্নিতি কর্মসংগ্রহঃ; করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় 

ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানার্দি-কাঁরকত্রয়ন্ত পরম্পরয় ক্রিয়াগ্রবর্তকমেব 
কেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ, অন্তঃকরণাদিত্রয়মেব 

্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্ ॥ ১৮ 

টিপ্ননী |---আত্মার কর্তৃত্ব নিরাঁসের জন্য পুর্বে যাঁহা বলা 



" ১০শঃ অঃ ] অষ্টাদশোৎ্ধ্যায়ঃ। ৬২৯ 

জ্ঞানং কর্ম চ কর্ত! চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ। 
প্রোচ্যতে গুধসংঙ্্যানে যথাঁবচ্ছ ধু তাঁন্যপি ॥১৯ 

হইয়াছে, তাহাই আবার বিশদভাবে ব্যক্ত করিবার জন্ত শ্রীভগবাঁন্ 
বলিতেছেন যে, কম্ম যে উৎপন্ন হয়, তাহার প্রয়োজক কে? ইহার 

উত্বরে বলিতেছেন,-_জ্ঞাঁন, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, ইহারাঁই কন্মগ্রয়োজক। 

জ্ঞান অর্থাৎ বস্তবিষয়ক জ্ঞান, জেেয় শবে জ্ঞাতব্য বিষয় এবং জ্ঞাত 

অর্থজ্ঞানের আশ্রয়, ইহারা তিনই কর্প্রয়োজক; আর 
কাঁরণ--অর্থাৎ শ্রোত্রাদি ইন্দ্িয়ের যাহা অভিলধিত, তাহাই কর্ঘ 
কন্মসম্পাদকই কর্তী। জ্ঞান, জেয় ও জ্ঞাত! এই তিন কারণ, বর্ম 

ও কর্তীকে আশ্রয় করিয়া কণ্ম সম্পাদন করে; স্ৃতরাং আত্মা ষে 

নিক্ষিম্ন, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৮ 

অন্বয়ঃ 1---গুণসংখ্যানে (সাংখ্/শাস্ত্রে) জ্ঞানং কন চ বর্তা চ 

[ গ্রত্যেকং ] গুণভেদতঃ ( সত্বাদিগুণভেদেন, ত্রিধা এব প্রোচ্যতে 

তানি অপি ( বক্ষ্যমাণানি ) ষথাবৎ শুণু | ১৯ 

অনু ।__সাংখ্যশান্ত্রে জ্ঞান, কর্ম ও কর্ত। এই তিনটি সম্তাঁদি 
গুণভেদে ব্রবিধ বলিয়া বণিত আছে; সেইগুলিও যথাবথবূপে 

আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ১৯ 

স্বামী ।--৩তঃ কিমত আহ--জ্ঞানমিতি | গুণাতি সম্যব্ 
.কার্ধাভেদেন খ্যায়স্তে প্রতিপাগ্যন্তেহন্মিনিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্য- 

শান্সং, তন্মিন জ্ঞানঞ্চ কম্ম চ কর্তা চ প্রত্যেকং সত্বাদিগুণভেদেন 

ভিখৈবোচ্যতে, তান্তপি জানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথীবচ্ছ,থু ঃ 
"ভ্রিধৈবেত্যেবকারো৷ গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণাত্মনঃ হ্বতঃ কর্তৃ- 

্বাদিপ্রতিষেধার্ঘঃ, চতু্দিশাধ্যায়ে 'তত্র সত্তবং নির্মলত্বাৎ' ইত্যাদিনা 



৬৩০ শ্রীমন্তগবদগীত। [ ১৮শঃ অ: 

সর্ব্বভৃতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে । 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্ ॥ ২০ 
পৃ্ক্তেন তু যজ, জ্ঞানং নানাভাবান্ পুথখিধান্। 
বেতি সর্ব্েযু ভৃতেযু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি রাঁজসম্ ॥২১ 

গুণাঁনাং বন্ধকত্বপ্রকারে!। নিরূপিতঃ সপ্তদশাধ্যায়ে “যজন্তে সাত্বিকা 

দেবান্, ইত্যাদিনা গুণকৃততব্রিবিধন্বভাঁবনিরূপণেন রজস্তমঃশ্বভাবং 
পরিত্যজ্য সাত্বিকাহারাদিগেবঘা সাত্বিকম্বভাঁবঃ সম্পাঁদনী় ইত্যুক্তমূ, 
ইহ তু ক্রিয়াকারকফলাদীনামাত্মসন্বন্ধো নাঁস্তীতি দর্শস্লিতুং সর্ব্েষাং 
ত্রিগুণাঁত্মকত্মুচ্যতে ইতি বিশেষে জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৯ 

অনুয়ঃ 1-_-যেন (জ্ঞানেন ) বিভেষু (পরম্পরং ব্যাবৃত্তেষু) 

সর্ববভূতেষু অবিভক্তম্ ( অঙ্ুস্থাতম্ ) একম্ অব্যয়ং ( নির্বিকারং ) 

ভাবম্ ( পরমাত্মতত্বম্ ) ঈক্ষতে (আলোচয়তি) তৎ জ্ঞানং সার্বিকং 
বিদ্ধি (জানীহি )॥ ২০ 

অনু [-_যেজ্ঞান ছারা পরস্পর বিভক্ত সর্ববিধ ভূতগণের 
মধ্যে অবিভক্তরূপে অবস্থিত একটি নির্বিকার পরমাত্মতত্ব 

আলোচিত হয়, সেই জ্ঞানকে সাত্বিক বলিয়া জানিবে ॥ ২০ 

স্বামী |-_তন্র জ্ঞানস্ত সাত্তিকাঁদিত্রৈবিধ্যমাহ--সর্ব্বেতি 
ত্রিভিঃ। সর্ব্বেধু ভূতেষু ব্রদ্ধাদিস্থাবরাস্তেযু বিভক্কেযু পরস্পরং 
ব্যাবৃত্তেু অবিভক্তমনুন্থ্য তম্ একমব্যক়ং নির্ব্বিকারং ভাবং পরমাত্ম- 
তত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষততে আলোচয়তি তৎ জ্ঞানং সাত্বিকং 
বিদ্ধি॥ ২০ 

অন্বয়ঃ |--পৃথকৃত্বেন তু যৎ জ্ঞানং সর্বেষু ভূতেষু(দেহেষু) 

নানাভাবাঁন্ ( বস্তত এব অনেকান্ ক্ষেব্রজ্ঞান্) পৃথগ.বিধান্ (স্খি- 



১৮শঃ অঃ ] অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ | ৬৩১ 

যত কৃত্কবদেকস্মিন্ কাঁধ্যে সক্তমহৈতুকমূ। 
অতত্বর্থবদল্পঞ্চ তত মসযুদাহৃতম্ ॥ ২২ 

দুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্: বেত্তি (জানাতি ) তৎ জ্ঞানং রাঁজসং 

বিদ্ধি(জানীহি)॥২১ 

অনু ।- বিভিম্নতাঁবশে যে জ্ঞান হ্বারা সর্বভূতে অবস্থিত 

বন্ততঃ এক আত্মাকেই নানাভাবে পৃথগ.বিধ অর্থাৎ স্থখী দুঃখী 

বলিয়া বিভিন্নবূপে অবগত হয়, তাহা রাঁজস জ্ঞান ধলিয। 

জাঁনিবে ॥ ২১ 

স্বামী |--রাজপং জ্ঞানমাহ--পৃথকৃত্বেনেতি । পৃথকৃত্েন 

তু ষৎজ্ঞানমিত্যস্যৈব' বিবরণং সর্বেষু ভূতেষু দেহেষু মানাভাৰান্ 
বস্ততঃ এবানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্িধান্ সুখিছুঃখিত্বাদিকূপেণ 

বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি তৎ জ্ঞানং রাঁজনং বিদ্ধি ॥ ২১ 

অন্বয়ঃ যত (জ্ঞানম্) একম্মিন্ কাধ্যে (দেহে প্রতিমাদো 

বা) কৎসব( পরিপূর্ণবৎ ) সক্তম্ ( এতাবানেব আত্ম! ঈশ্বরে! বা 
ইতি অঠিনিবেশধুক্তম্ ) অহৈদ্ভুকং (নিরুপপত্তিকম্) অতত্বার্থবৎ 

পরমার্থাবলম্বনশূন্তম্) [ অভঃ] অল্পং (তুচ্ছং) চ ভৎ্জ্ঞানং 

তামসম্ উ্দাহৃতম্ ॥ ২২ 

অনু ।-_ষে জ্ঞানে একমাত্র দেহে বা প্রতিমাঁদিতে পরিপূর্ণ 
ঈশ্বর অবস্থিত আছেন, এইরূপ অভিনিবেশ ওন্সে, ঈদৃশ জ্ঞান 
অবথার্থ, যুক্তিহীন ও তুচ্ছ, তাহা তামস জ্ঞান বলি অভিহিত 
হয়? ২২ 

স্বামী |_ভামসং জ্ঞানমাহ-যদ্বিতি। একপ্মিন্ কার্ষ্যে 

দেহে প্রতিমাদৌ বা কৎনস্সব্ৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেবাত্মা। 

ঈশ্বরে! বেত্যভিনিবেশযুক্তম্ অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্ অস্ত, 



৬৩২ শরমস্তগবদগীতা। [ ১৮শঃ অ: 

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেষতঃ কৃতম্। 
অফলপ্রেপজ্ুনা কর্ম যত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ 

যত্ত, কাঁমেপস্থনা কণ্ম সাহগ্কারেণ বাঁ পুনঃ । 

ক্রিয়তে বনুলায়ীসং তন্রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪ 

পরমার্থাবলঘ্বণশূন্তম্ অতএবাল্পং তুচ্ছম্ অল্লবিষয়ত্ব ৎ অঙ্ফলত্বাচ্চ । 
ঘদেবস্তৃতং জ্ঞানং তত্তামলমুদ।স্বতম্ ॥ ২২ 

অন্থয়ঃ 1-_-অফলপ্রেপ্স,না (নিষামেন কর্ত)]) নিয়তং 

( নিভ্যতয়৷ বিহিতম্ ) সঙ্গরহিতম্ (অভিনিবেশশৃন্ম্) অরাগঘ্েষ্ঃ 

কৃতং যৎ কণ্ম তৎ সাত্ত্বিকম্ উচ্যতে ॥ ২৩ 

অনু ।-নিষ্ষাম ব্যক্তি নিত্যব্ূপে বিহিত কর্তৃত্বাভিমান- 

শৃন্ত এবং অন্রাঁগ ও বিদ্বেষহীন যে কশ্ম করেন; তাহাকে সাত্বিক 
কশ্প বলে ॥ ২৩ 

স্বামী ।--ইদাঁনীং ভ্রিবিধ কন্মাহ_নিয়তমিষ্ডি ভ্রিভিঃ। 
নিয়তং নিত্যতয়! বিছিতং সঙ্গরহিতমভিনিবেশশৃন্তম্ অরাগছেষতঃ 
পুত্রাদিশীত্যা বা শক্রদ্ধেষেণ বা যৎ্ড কৃতং ন ভবতি, ফলং প্রাপ্ত, 

মিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্ষ,স্তদিলক্ষণেন নিফামেন কত্র1 ষৎ কৃতং কর্ম তৎ 

সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ 

'মন্বয়; |--যত্ব, পুনঃ কামেগ্স,না ( ফলং গ্রাপ্ত,মিচ্ছতা।) 

সাহঙ্কারেণ ( বিরঢাহঙ্কারযুক্তেন ) [কত্র1] বহুলায়াসং (কলেশবহুলেন 

যুক্তং) কর্ম ক্রি়তে তত রাজসম্ উদাহৃতম্॥ ২৪ 

অনু ।_ফলকাঁমী হইয়া অহঙ্কার-পরবশ ব্যক্তি বহু 
কেঁশযুক্ত যে কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা রাজস বলিয়া 

অভিহিত হয় ॥ ২৪ 
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অন্ুবদ্ধং ক্ষরং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষমূ। 
মোহাদারভ্যভে কম্ম যৎ তত্তামলমুচ্যতে ॥ ২৫ 

মুক্তসঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুৎ্মাঁহুসমন্থি ত৫। 

পিদ্ধযপিদ্ধ্ে।নির্ধিবিক।রঃ কর্ত! সান্ত্বিক উচ্যত ॥ ২৬ 

স্বামী __রাজসং কর্খাহযত্তিতি। বন্ত, কর্ম কামে- 

পানা ফলং প্রীপ্ত,মিচ্ছতা সাহস্কারেণ বা মৎসমঃ কোইস্ঃ শ্রোত্রি- 

য়োইস্তীত্যেবং নিরূঢাহস্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে যচ্চ পুনর্বহুলাঁয়াস- 
মতিক্রেশযুক্তং তৎ কম্ম রাঁজসমুদাহ্বতম্ ॥ ২৪ 

অন্বয়ঃ '-_-অন্বন্ধং ( পশ্চাদ্ শাবি শুভাশুভং ) ক্ষয়ং (বিত্ব- 

ক্ষযং) হিংসাং ( পর্পীড়াঁং ) পৌরুষং চ ( স্বসীমর্ঘ্যঞ্চ ) অনপেক্ষ্য 

( অপর্যযালোচ্য ) [কেবলং] মোহাৎ যং ৰম্ম আরভ্যতে, তৎ 

তাঁমসম্ উচাতে ॥ ২৫ 

অনু ।--পশ্চান্ভাবী শুভাশুভ, বিভ্তনাঁশ, পরণীড়ন এবং 

শ্বীয় সাঁমধ্য পর্যালোচনা না করিয়া মোহবশে যে কর্ম অনুষ্ঠিত 

হয়, তাঁহাঁকে তাঁমস বলে ॥ ২৫ 

স্বামী |__তামনং. কর্শাহ_-অন্বন্ধমিতি। 'অঙ্গবধ্যত 
ইত)নথবন্ধঃ পশ্চান্ভাবি শুভাশু ভং, ক্ষয়ং বিভ্তক্ষয়্ং বিত্তব্য্টং, ছিংসাঁং 

পরগীড়াং পৌরুষঞ্চ শ্বলামর্থযমনপেক্ষ্য অপর্ধ্যাল্গোচ্য কেবলং মোহী- 
দেব যৎ কর্ম আরভ্যতে তত্তাম্সমুদাধতম্ ॥ ১৫ 

অন্থয়ঃ ।-_মুক্তসঙ্গ: ( ত্যক্তাভিনিবেশঃ) অনহংবাধী 

(গর্ধোক্কিরহিতঃ) ধৃত্যুৎ্স|হদমন্িত: (ধৈর্ষ্যো ভ্যমযুক্তঃ)সিদ্ধ্য সিদ্ধ্যোঃ 

নির্ব্বিকারঃ ( হর্ষবিষাদশূন্তঃ ) কর্ত| সাঁঘবিকঃ উচ্যতে ॥ ২৬ 

অনু ।_ কর্তৃতাভিনিবেশশুন্ত, গর্কোক্তিহীন,। ধৈর্ধ্য ও 
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বাগী কর্মফল প্রেপ্ন,লূন্ধে। হিংসাক্মকোইশুচিঃ। 
হর্শোকাদ্িতঃ কর্তা রাঁজসঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ ২৭ 

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তন্ঃ শঠো নৈক্কাতিকোইলসঃ | 
বিষাদী দীর্ঘসুত্রী চ কর্তা তামস উচাতে ॥ ২৮ 

উৎসাহসমন্িত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদবিহীন কর্তীকে 
সাঁত্বিক কর্তা বলে ॥ ২৬ 

স্বামী ।__কর্তারং ত্রিবিধমাহ-মুক্তসঙ্গ ইতি ব্রিভিঃ | 

মুক্তনন্তক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাঁদী গর্ববোক্িরহিতঃ, ধৃতিখৈ্যিম্, 

উৎসাহ উদ্যমস্তাভ্যাং সমন্বিত: সংযুক্তঃ। আরন্শ্য কর্মশঃ সিদ্ধাব- 

সিদ্ধ চ নির্ধিকাঁরো হ্র্ববিষাদশৃন্তঃ স এবভূতঃ কর্তা দাত্বিক 
উচ্যতে ॥ ২৬ 

অন্বয়ঃ |__-রাগী (পুস্াদদিষু ্রীতিমান্) কর্্মফলপ্রেপন,: 
( কর্মফলকামী ) লুব্ধঃ ( পর্থাভিলাষী ) হিংসাত্মকঃ (মারকম্বভাবঃ) 

অশুচি: ( বিহিতশৌচশূন্তঃ) হর্যশোকাদ্িতঃ কর্তা রাঁজস: পরি- 
কান্তি ( খাতঃ)॥ ২৭ 

অনু ।--পুত্রাদিতে অন্ুরাগদম্পন্ন, বর্ঘমফলকামী, পরধনা- 

ভিলাঁষী, হিংস্রন্বত।ব, অশুচি এবং লাঁভালাভে হর্যশোকবিশিষ্ট 

কর্তা রাজস বলিয়। খ্যাত ॥ ২৭ 

মী |-রাজনং কর্তারমাহ--রাগীতি। রাগী পুত্রাদি- 
গ্রীতিমীন্, কম্মফলপ্রেপ,ঃ কন্মফলকামী, লুবধঃ পরস্বাভিলাষী, 
হিংসাঁ্সকো মারকম্বভ।বঃ অশুচিঃ বিহিতশৌচশুন্ধঃ লাভালাভয়ে- 
হুবশোকাভ্যাঁং সমন্িতঃ কর্ত| রাজস্ঃ পরিকীভিতঃ ॥ ২৭ 

অন্বয়ঃ | অযুক্তঃ ( অনবহিতঃ ) গ্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্যঃ ) 
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বুদ্ধের্ডেদং ধুতেশ্চৈব গুণতস্ত্রবিধং শৃণু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনগ্য় ॥ ২৯ 
প্রবৃতিষ্ণ নিবৃতিঞ্চ কার্্যাকাধ্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোঁক্ষঞ্চ য1 বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥৩০ 

স্তধঃ ( অনভ্রঃ ) শঠঃ ( শক্তিগৃহনকাঁরী ) মৈষ্কৃতিক: (পরাপমানী) 

অলপঃ ( অনুষ্যমশীলঃ ) বিষাদী ( শোঁকশীলঃ ) দীর্ঘস্ত্রী (চির ক্রিয়ঃ) 

চ কর্তা তামনঃ উচ্যতে ॥ ২৮ 

অনু ।-__কার্যে অবধানশূন্ধ, অবিবেকহীন, উদ্ধতত্বভাঁব, 
শঠ, অন্যের অবমাননাকারী, উদ্যমহীন, বিষাদযুক্ত এবং দীর্ঘসত্রী 
কর্তা তাঁমস নামে খাত ॥ ২৮ 

স্বামী |_তামসং কর্তারমাহ--অযুক্ত ইতি। অযুক্তোৎন- 
বহিতঃ, প্রারুতো বিবেবশূন্যঃ, স্তব্বোহনঅ+ শঠঃ শি গৃহনকারী, 
৫ নন্কৃতিকঃ পরাপমাঁনী, অলসোংম্গ্ভমশীলঃ) বিষাঁদী শে।কশীলঃ, যদপ্ত 

স্ব বা কর্তব্যং তশ্মাসেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ স দীর্ঘনুত্রী এখভৃতঃ 

কর্তা তাঁমস:। কর্তৃটত্রবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং, কর্ধ- 
ব্রৈবিখ্যেনৈব চ জ্ঞেযস্তাপি ভ্ৈবিধ্যমুক্তং জ্ঞাতব্যং বুদ্ধেন্ত্িবিধ্যেন চ 
কারণস্থাপৃযুক্তং ভবিষ্যুতি ॥ ২৮ 

অন্বয়ঃ ।-* হে ধনগ্ুয় ! বুদ্ধেঃ ধূতেশ্চ গুণতঃ এব ত্রিবিধং 

ভ্দেং ( পার্থকযং)
 পৃথকৃত্বেন অশেষে

« (সম্যকু) প্রোঙ্গমামং শৃণু ॥২৯ 

অনু 1-_হে ধনজয়! গুণাঁছস!রে বুদ্ধি ও ধৃতির জ্রিবিধ 

পার্থক্য পৃথক পৃথক্রূপে সম্যক্ কীর্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ 
কর ॥ ২৯ 

স্বামী ।__ ইদানীং বুদ্ধে্বতেশ্চ জৈবিধ্যং প্রতিজানীতে-_ 

বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোহর্থ: ॥ ২৯ 
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যয়া ধর্ঘ্মমধন্মরঞ্চ কার্য্যঞ্াকার্য্যমেব চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১ 
অধন্মং ধন্মমিতি যা মন্যতে তমসাঁরৃতা | 

সর্বাঁান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স। পার্থ তাঁমসী ॥৩২ 

অন্বুয় |-_হে পার্থ! [ ধর্শে ] প্রবৃত্তিং [ অধন্ে] নিধৃস্তিং 

চ কার্ধ্যাকার্ষ্যে ( যন্মিন্ দেশে কাঁলে চ যৎ কাঁধ্যং যচ্চ অকার্ধ্যং) 
ভয়াভয়ে ( কার্ধ্যাকার্ধ্যনিমিত্তৌ অর্থানথোঁ) বন্ধং মোক্ষপ্চ যা 

বুদ্ধিঃ [ বেত্তি সা] বুদ্ধিঃ সাঁত্বিকী ॥ ৩৯ 

অনু ।-হে পার্থ! [ধর্মে ] প্রবৃ্ি, [অধর্থে] নিবুত্তি, যে 
দেশে বা যে সময়ে যাহা কর্তব্য কা অকর্তব্য কার্য জন অর্থ ও 

অনর্থ এবং বন্ধ ও মোক্ষ_-( এই গুলির দন্বদ্ধে তথা) যে বুদ্ধি 
অবগত আছে, তাহা সাত্তবিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ 

স্বামী ।--অত্র ৰুদ্ধেক্সৈবিধ/মাহ-_ প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভি: । 

প্রবৃত্তিং ধর্মে, নিবুত্তিমধন্মে, যন্মিন দেশে কালে চ যতকার্ধ্য মকার্য্যঞ্চ, 

ভমাভয়ে কার্ধ্যাকার্ধ্যনিমিত অর্থানথোঁচকথং বস্কঃ কথং বা মোক্ষ 

ইতি যা! বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি, পা সান্তিকী। যঙ্সা পুমান্ বেত্ীতি 

বক্তব্যে করণে কর্তৃত্বোপঢাঁরঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩. 

অন্বয়ঃ |---হে পার্থ! ষয়া [বৃদ্ধা] ধরন্মম্ অধশ্মঞ্চ কার্য্যম 

অকার্ধ)ধ্চ অযথাবৎ (সন্দেহাস্পদত্বেন) প্রজানাতি সা বুদ্ধঃ 

রাজসী ॥ ৩১ 

অনু ।-হে পার্থ! যে বুদ্ধিত্বারা ধর্শাঃ অধন্ম, কার্ধ্য ও 
অকাধ্য সন্দেহাষ্পদ বলিয়া যথাযথরূপে জানিতে পারা যায় না,সেই 
বুদ্ধি রাঁজণী জানিবে ॥ ৩১ 
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খ্ত্যা যয়া! ধারয়তে মনঃপ্রাণেত্িযক্তিয়াঃ। 
যোগেনাব্যভিচারিণ্য। ধ্ৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৩ 

স্বামী | রাজশীং বুদ্ধিগাহ-যয়েভি। অযথাঁবৎ সন্দেহা- 
ম্পদত্তেনেত্যর্থ: | স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১ 

অন্ব:2 |-হে পার্থ! যা [বুদ্ধিঃ ] অধর্্মং ধর্ম ইতি 

মন্ততে সর্বার্থান্ বিপরীতান্ চ [ মন্যতে ] তমসা আবৃতা (তমো- 

গুণাচ্ছন্না ) সা বুদ্ধি তাঁমসী ॥ ৩২ 

অনু |-হে পার্থ! যে অধর্কে ধর্ম বলিয়া মনে করে 

এবং সমস্ত পদার্থ বিপরীতরূপে বোধ করে, তমোগ্তণ।বৃত সেই 
বিপরীত গ্রাহিণী বুদ্ধি তাঁমসী ॥ ৩২ 

স্বামী |-_তামসীং বুদ্ধিমাহ--অধর্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী 
বুদ্ধিন্তামসীত্যর্থ:। বুদ্ধিরন্তঃ করণং, পূর্ববোক্ং জ্ঞানন্ত তদবৃত্তিঃ, 

ধুতিরশি তদ্বুত্তিরেব । যদ, অন্ত-করণস্য ধর্মিণে! বুদ্ধিরপ্যধ্যবসাঁয়- 

লক্ষণা বুদ্তিরেব। ইচ্ছাঁদ্বেষাদীনাং তদ্বুদ্তীন।ং বহুত্বেহপি ধর্ম ধর্দু- 

ভয়াভয়সাধনত্কেন প্রাধান্যাদেতাপাঁং ত্রেবিধ্যমুক্তমূ | উপলক্ষণকৈ- 
তদন্যাসাঁম্ ॥ ৩২ 

অন্বয়ঃ |_-হে পার্থ! যোগেন (চিন্তৈকাগ্র্যেখ হেতুনা ) 
অব্যভিচারিণ্যা ( বিষয়াস্তরমূ অধারয়ন্ত্যা ) ঘয়! ধৃত্য৷ মনঃপ্রাঁণেন্দরি়- 

ক্রিয়া: ধারন্নতে ( নিষচ্ছতি ) সা ধৃতিঃ সাত্তিকী ॥ ৩৩ 

অনু 1 তে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা হেতু অন্য কোন 

বিষয়ের ধারণা না করিয়া যে ধৃতি দ্বার মন, প্রাণ ও ইন্দড্রিযগণের 

এক্রিয় নিয়মিত হয়, তাহা সাত্বিকী ধৃতি ॥ ৩৩ 

স্বামী |_ইদানীং খধৃতেশ্থৈবিধ্যমাহ_ধৃত্যেতি ত্রিভিং। 
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যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ পৃত্যা ধারয়তেহর্জুন | 
প্রনঙ্গেন ফলাকাজ্জী ধূতিঃ সা পার্থ রাঁজসী ॥৩৪ 

যয় ন্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাঁদং মদমেব চ। 

ন বিমুঞ্চতি ভুর্্েধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৪ 

যোৌগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনাইব্য ভিচাঁরিণ্যা বিষয়াস্তর মধারযস্ত্য। 
য়! ধৃত্য। মন: গ্রাম্য ইন্দরিয়।ণ1ঞচ ক্রিয়া ধারয়তে নিষচ্ছতি, সা, 
ধৃতিঃ সাত্তিকী ॥ ৩৩ 

_ অন্থয়ঃ|-হে অজ্জ্রন! যয়া ধৃত! তু[ পুরুষঃ ] ধর্- 
কামার্থান্ [প্রাধান্তেন] ধারয়তে, প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্মী চ [ভবতি]) 

সা ধৃতিঃ রাজসী ॥ ৩৪ 

অনু ।-__হে অজ্জ্বন! যে ধূতি বারা লোকে ধর্ম, কাঁম ও 

অর্থ প্রধানভাঁবে ধারণ করিয়। থাকে, পরস্ত প্রসঙ্গত: ফলাকাজ্ষীও 

হয়, তাহ! রাঁজসী ধৃতি ॥ ৩৪ 

স্বামী |- রাঁজপীং ধৃতিমাহ-যয়া তিতি। যয়৷ তু ধৃত্যা 
ধন্মার্থকাম।ন্ গ্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি, তত্প্রসঙ্গেন ফলা-. 

কাজ্মী চ ভবতি সা রজসী ধৃতিঃ ॥ ৩৪ 

অন্বয়ঃ ।--হে পার্থ! ছুশ্মেধাঃ ( অবিবেকমতিঃ ) [পুরুষ] 

যয়া (ধৃত্যা ) শ্বপ্নং, ভয়ং ক্রোধং, বিষাদ, মদম্ এব চ ন বিষুঞ্চতি 

( পুনঃপুনঃ আবর্তয়তি ) সা ধৃতিঃ তামসী ॥ ৩৫ 

আনু |__হে পার্থ! বিবেকহীন মুঢ়ব্যক্কি ষে ধৃতি প্রভাবে 
খ্বপ্র (নিত), ভয়, ক্রোধ, বিষাঁদ ও গর্ব পরিত্যাগ না করিয়া 

গুন: পুনঃ এঁ গুলিতেই আবন্তিত হয় ( অর্থাৎ স্বপ্লাদিতে সুখ মনে 

করিয়া থাকে ), তাহা তামসী ধুতি ॥ ৩৫ ্ 



১৮শং অং] অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ। ৬৩৯ 

স্থখং ত্বিদ্দানীং ভ্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ। ৩৬ 
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র ছুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি। 
'যতুদখ্রে বিষমিব পরিণামেহম্থতোপমমূ্ । 

তৎ স্থখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭ 

স্বামী |--তামসীং ধৃত্মাহ_যয়েতি। ছুষ্ট! অবিবেকবহুলা 

মেধা যস্ত স দুর্দেধাঃ পুরুষো! ষয়] ধৃত্যা ম্বপ্রাদীন্ ন বিমুঞ্চতি পুনঃ- 
পুনরাবর্তয্নতি। স্বপ্পোহত্র নিত্রা, সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫ 

অন্বয়ঃ|--হে ভরতর্ষভ ! ইদাণীম্ ( অধুনা ) ত্রিবিধং স্থখং 

তু মে( মত্সকাঁশাৎ) শৃণু ॥ ৩৬ 

অনু 1-_হে ভরতশ্রেষ্ট ! অধুনা ত্রিবিধ সুখ আমার নিকট 

শ্রবণ কর ॥ ৩৬ | 

স্বামী 1-[ ইদানীং] স্ুখন্ত ত্রেবিধ্যং প্রতিজানীতে 
আর্দেন__সুখত্বিত্ি | স্পষ্টোইর্থঃ॥ ৩৬ 

অন্বয়ঃ |-যত্র: যশ্মিন্ সুখে ) অভ্যাসাৎ ( অতিপরিচয়াৎ) 

[ নতু সহসা ] রমতে (রতিং প্রাপ্পোতি )। [যন্মিন রমমাধশ্চ ] 

দুঃখান্তং ( ছুঃখস্ত অবসাঁনং) নিগচ্ছতি ( নিতরাং প্রাপ্পোতি ) 

যৎ তৎ (কিমপি অনির্বাচ্যম্ ) আগ্রে (প্রথমং ) বিষম্ ইব (ছুঃখা- 

বহুমিব ) [ প্রতিভাতি ], পরিখামে [তু] অম্ুতোপমম্ ( অমৃত- 

সমৃশম্ ) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ( আত্মবিষয়ায়াঃ বুদ্ধেঃ স্বচ্ছতয়া' অবশ 

স্থানাঁৎ জাতং) তত স্থখং সাত্বকং [জ্ঞানিভিঃ ] প্রোক্তম্ ॥ ৩৭ 

অনু ।--ধে সুখে অভ্যাসবশতঃ গ্রীতি অন্গভূত হয়[ সহস! 

নহে ] এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে দুঃখের সম্পূর্ণরূপে অবসান হয়, 
আর যাহা প্রথমে বিষবৎ প্রতীয়মান হইলেও পরিণামে অমৃততুজ্য, 
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বিষয়েব্ত্রিয়সংযোগ|দ্ যত্তদগ্রেইম্বতোপমম্ | 
পরিণ।মে বিষ মব তত্ম্থখং রাঁজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮ 

যদ্দগ্রে চান্ুুবন্ধে চ শ্থখং মোহনমাত্বনঃ | 

নিদ্রালন্ত প্রমাদেখং তত্তামসমুদাহৃতষ্ ॥ ৩৯ 
আত্মবিষন্নিণী বুদ্ধির প্রসন্নতাঁসস্তৃত সেই সথথকে [জ্ঞানিগণ] সাত্বিক 
স্থুথ বলেন ॥ ৩৭ 

স্বামী | তত্র সাত্বিকং সৃখমাহ--অভ্যাসাদিতি সার্থেন। 

যত্র যন্মিন্ সুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াঁদ্রমতে ন তু বিষয়সখ ইব 

সহস। রতিং প্রাপ্পোতি, যম্মিন রম্মাণশ্চ ছুঃখস্তান্তম বসাঁনং 

নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্পোতি। কীদুশং তৎ? যন্তৎ কিমশি গ্রে 

প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীন্ত্বাদ্ ছুঃখাবহমিব ভবতি, পর্সিণামে 

ত্বমৃতসদূশম্ আম্মবিষয়] বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিত্তস্ত[: প্রসাদ! রজস্তমো- 

ময়তাত্যাগেন স্বচ্ছতয়াবস্থানং ততো জাঁতং যৎ স্থুখং তৎ সাত্বিকং 
প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭ 

অন্বয়ঃ |-_বিষয়েন্িয়সংযোগাৎ তৎ ( প্রসিদ্ধং ) বত (স্খং) 

অগ্রে'( প্রথমে ) অমুতোঁপমং পরিণামে বিষম ইব (“বষতুল্যং) 
তৎ স্ুখং রাজসং স্বতম্ ॥ ৩৮ 

অনু |-বিষয় ও ইন্দিয়াদির সংধেগে অগ্থে অমৃততুল্য, 

পরিণাঁমে বিষতুল্য সেই প্রসিদ্ধ যে সুখ, তাহা রাজসিক বলিম্ 
জানিগণ মনে করেন ॥ ৩৮ 

স্বামী ।-___রাঁজসং সুখমাঁহ__বিষয়়েতি। বিষয়াণমিন্জিয়া- 
শার্চ সংযোগাৎ যত্তৎ প্রনিদ্ধং স্ত্রীসংসর্গাদিসুথম, অসুত্মুপম1 বশত 

তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমং, পরিণাঁমে চ বিষতুল্যম্ ইহামৃত্র চ 
ছুঃখহেতৃত্বাং তথ স্ুখং রাজসং শ্ৃতম্ ॥ ৩৮ 
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ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। 
সত্ব প্রকৃতিজৈরুক্তং বদেভিঃ স্তাভ্রিভি্তণৈঃ ॥৪০ 

অন্থয়ঃ ।-_ষৎ হুখম্ অগ্রে ( প্রথমে ) অগ্ুবন্ধে (পশ্চাদপি) 

আত্মনঃ মোহনং ( মোহকরং ) নিদ্রালন্তপ্রমাদোঁখং তৎ [স্খং] 

তাঁমসম্ উদাহতম্ ॥ ৩৯ 
অনু ।-যে স্থখ প্রথম ও পশ্চাতে আত্মার মোহমম্পাদক, 

যাহ! নিসা, আলম্য ও প্রমাদদ (কর্তব্যাবধানরাহিত্য) হইতে জাত, 

সেই সুখ তামস নাঁমে খ্যাত ॥ ৩৯ 

স্বামী ।-তামসং হুখমাহ-_যদিতি। অগ্রে প্রথমক্ষণে 

অন্ুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ স্থুখমাত্মনো মোহকরং তদেবাহ নিদ্রা চ 

আলন্তঞ্চ প্রমাঁদশ্চ কর্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনে।গ্রাহৃমেতেভ্য 

উত্তিষ্ঠতি যৎ স্থখং তত্তামসমুদ্রাহতম্ ॥ ৩৯ 

'ন্বযুঃ 1-_ পৃথিব্যাং দিবি ( স্বর্গে )বা দেবেষু বা পুন: 

তৎ সত্ত্ব (প্রাণিজাতং ) ন অস্তি, যৎ এভিঃ প্রকৃতিসৈঃ ( গ্রকতি- 

জাঁতৈ: ) গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ ॥ ৪০ & 

অনু ।-__গৃথিবীতে, স্বগে বা দেবগণ-সমাজে এমন প্রাণী 

দৃষ্টিগোচর হয় না-ষে ব্যক্তি প্রকৃতিসস্ভৃত এই ত্রিবিধ গণ 
হুইনে মুহ্ত ॥ ৪০ 

স্বামী ।--অন্ক্মপি সংগৃহুন্ গুকরণার্থমুপনংহরতি ন-- 

তদস্ভীতি জ্বিভিঃ। এভিঃ প্ররুতিসন্তবৈঃ সত্বাদিভিগু পৈমুক্তং হীনং 

সন্ধং প্রাণিজাতং অন্ত যত স্তাত্তং পৃথিব্যাং মন্তষ্যাদিষু দিবি 

দেবেধু চ কপি নানতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ | 

 টিপ্লনী ।-রজোগুণ ও তমোগুন যদি মোঁক্ষলাভ্ের পরিপন্থী 
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ব্রাঙ্গণক্ষজিয়বিশাং শুদ্রোণাঞ্চ পরস্তপ। 

কর্ন্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগু ণৈঃ ॥ 1১ 

হয়, আর মনুষ্যমাত্রই যদি সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধীন হয়, 
তবে মুক্তিলাভ ম্মুষ্যের পক্ষে ছুলভ। ইহার উত্তরে শ্রাীভগবান্ 

বলিতেছেন যে, ক্রাঙ্মণাদি বর্ণচতুষ্টর় যদি স্বম্ব বর্ণ ধশ্মাননারে 
কণ্ম করে, তবে শ্রীভগবানের অন্ুগ্রহপ্রাপ্ত তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া 

মোক্ষপর্থ প্রাপ্ত হয়। কিরূপে ত্রাঙ্ণাদি বর্ণচতুষ্টয্ শ্বভাঁবপ্রভভব 

কার্য্যে লিপ্ত হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাই এই অধ্যায়ের 
শেষ পর্য্যন্ত বণিত হইয়াছে ॥ ৪* 

অন্বয়ঃ ।-_হে পরস্তপ! ক্রাক্ষণক্ষত্রিয়বিশাঁং শুব্দরাণাং চ 

কশ্মাণি শ্বভাবপ্রভবৈঃ ( সাত্বিকরাজসাদিসমৃতৈঃ ] গুণৈঃ প্রবি- 
ভক্তানি (প্রকর্ষেণ বিভক্তানি )॥ ৪১ 

অনু 1-হে পরস্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণের 
কন্ম সকল সাত্বিক, রাজস ও তামস ত্বভাবসভৃত গুণে বিশেষরূপে 

বিভক্ত,হইয়াছে ॥ ৪ ১ 
স্বামী (-নঙ্ছ যদ্যেবং সর্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং 

প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব, তহি কথমস্ত মোঁক্ষ ইত্যপেক্ষারাঁং 
্বস্বাধ্রিকারবিহিতৈঃ কশ্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনা ত্ততপ্রসাদলব্জ্ঞানে- 
নেত্যেবং সর্ববগীতার্থসারং সংগৃহা দর্শন্লিতুং প্রকারাস্তরমারভতে-- 

ত্রাহ্মণেত্য।দি যাঁবদধ্যায়সমাপ্ডি:। হে পরস্তপ! হে শক্রতাপন ! 

রান্ধণানাং ক্ষতরিয়াণাং বৈশ্থানাং শৃ্রাণাঞ্চ কর্দদাণি প্রধিভক্তান্ি 
গ্রকর্ষেণ বিজাগতো! বিহিতানি, শুত্রাণাং ম্বভাবাৎ পৃথকৃকরণং 

দ্বিজত্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ ণমাহ শ্বতাবঃ সাত্বিক- 
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শযো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তি ক্যং ব্রহ্মকণ্ম স্বভাবজমূ ॥ ৪২ 
-শৌর্ধ্যং তেজে৷ ধৃতিরণক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমূ। 
দ্াানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাভ্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩ 

রাঁজসাদি: প্রভবতি প্রাছুর্তবতি যেভ্যন্ডিগ্তনৈরুপলক্ষ ণভৃতৈ;। 
যদ্বা, স্বভাব প্রভবৈঃ পূর্ববজন্মমংস্কার প্রাদুভূতিরিত্যর্থঃ । তত্র সত্ব- 
প্রধান! ব্রাহ্মণাঃ, সত্বোপসজ্জনরঞ্জঃ প্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তম উপসর্জন- 

রঞ্জ:প্রধানা বৈশ্যাঃ রজ-উপক্বর্জনত মঃপ্রধানাঃ শুদ্রাঃ ॥ ৪১ 

অন্বয়ঃ | শমঃ, দমঃ, তপঃ, শৌচ, ক্ষানস্তিং, আর্জবং, 
জ্ঞানং, বিজ্ঞানম্, আস্তিক্যং চৈব প্বভাঁবজং (স্বাভাবিক ) ত্রঙ্গকর্মম 

(ত্রাঙ্ষণন্থ কন্ম) ॥ ৪২ 

অনু ।__শম (চিত্তের উপরি) দম (বাহোন্দরিয়ের প্রশান্তি) 
তপঃ (পুর্তোক্ত শারীরাদি ) শৌচ (বাহ্ ও আত্যস্তরিক শুচিতা ) 

ক্ষান্তি (ক্ষমা) আজ্জব ( নরলত।) জ্ঞান । শাস্ত্রীয় জ্ঞান) বিজ্ঞান 
( অনুভব ) আস্তিক্য (পরলোকে বিশ্বাম) এইগুলি ল্লাহ্ধণের 

স্বাভাবিক কম্ম ॥ ৪২ 

শ্বামী ।-__তত্র ব্রার্ষপস্ত স্বাভাবিকানি কম্াণ্যাই--শম 
ইতি । শমশ্চিতোৌপরম:, দমো৷ বাহ্োন্জিয়ৌপরমঃ, তগঃ পুর্বোজং 

শ।রীরাদি,শৌচং বাহ্থাভ)স্তরং, ক্ষাস্তিঃ ক্ষমা, আর্জবমবক্রতা, জ্ঞানং 

শান্্ীক্ং; বিজ্ঞানমন্থ ভবঃ, আন্তিক্যমন্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়: 

এতচ্ছমদি ব্রাহ্গণন্য স্ব ভাঁবাজ্জাতং কম্ম | ৪২ 

অন্বয়ঃ 1-_শোধ্যং তেজঃ ধৃতিঃ দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাঁপি অপলা- 
নং দানম্ ঈশ্বরভাবশ্চ দ্বভাবজং ক্ষা্রং কণ্ম | ৪৩ 
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কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকণ্ম স্বভাবজমৃ। 
পরিচধ্যাত্মকং কম্্ম শুদ্রম্তাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪ 

স্বেস্বে ক্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 

স্বকন্মনিরতঃ পিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছ ণু॥ ৪৫ 

অনু |-_-€শীর্ধ্য (পরাক্রম) তেজ (প্রগল্ভতা) ধৃতি (ধৈর্য) 
ধুদ্ধে অপরাজ্মুখতা, দান (উদারতা) ঈশ্বরভাব (শাসনক্ষমতা ) 
এই গুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কন্ম ॥ ৪৩ 

স্বামী ।_ক্ষত্রিযস্ত স্বাভাবিকং কর্খ/হ--শৌর্যমিতি। 
শোধ্যং পরাক্রমঃ, তেজ: প্রাগল্ভ্যং ধৃতিঃ ধৈর্ধ্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, 
যুদ্ধে চাঁপ্যপলায়নম্ অপরাজ্ুখতা, দাঁনমৌদাধ্যম্ ঈশ্বরভাঁবে! নিয়মন- 
শক্তিঃ, এতৎ ক্ষয় শ্বাভাঁবিকং কন্মম ॥ ৪৩ 

অন্থয়ূঃ |---কধিগেরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্তকম্ম ম্বভাবজং; 

পরিচর্ষ্যাতবকং বম্্ শৃদ্রম্ত অপি স্বভীবজম্ ॥ ৪৪ 

অনু ।--কৃষি, পশুপালন এবং বাণিজ্য এইগুলি বৈশ্তের 
স্বাভাবিক কর্ম এবং ত্রাঙ্ষণাঁদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাবিষয়ক বর্ম 

শূদ্রের স্বাভাবিক ॥ ৪৪ 

স্বামী |-বৈশ্ুশুদ্রয়োঃ কর্মাহ--কৃষীতি। কৃষি; কর্ষণং, গাঁঃ 

বক্ষতীতি গোরক্ষন্তন্ত ভাবো গোৌরক্ষ্যং পশুপাপ্যমিত্যর্থঃ | বাণিঞ্যং 
ক্রয়বিক্রয়াদি, এত্ৈশ্যশ্ত স্বীভাঁবিকং কর্ম । ব্রেবর্ণিকপরিচর্ধ্যাত্মকং 

শৃত্র্)াপি স্বভাঁবজং কন্ম ॥ ৪3 

অন্বয়ঃ |-_-€ম্ব স্বে বর্মণ অভিরতঃ ( পরিনিষ্ঠিতঃ ) নরঃ 

সংসিদ্ধিং (জ্ঞানযোগ্যতাং) লভতে, শ্বকন্মমনিরতঃ (স্বকর্্মপরিনিষ্ঠিতঃ) 
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।যতঃ প্রবুত্তিভূতীনাং যেন সর্ববমিদং ততম্। 
স্বর্ণ তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ 
[ জনঃ ] যথা (যেন প্রক'রেণ) সিদ্ধিং (তত্বজ্ঞানং] বিন্দতি (লভতে) 
তৎ শৃণু ॥ ৪৫ 

অনু ।__স্ব স্ব অধিকারবিহিত কর্খে নিষ্ঠাবাঁন্ মনুষ্য জান- 
ঘোগাতা লাভ করিয়া থাকে; স্বধিকার*বিহিত কর্মে নিরত 

ব্যক্তি যেরূপে তর্তবজ্ঞান লাভ করেন, তাহ শ্রবণ কল্প ॥ ৪৫ 

স্বামী ।-_এবভুতন্ত।পি ব্রাঙ্মণাঁদিক শ্মণে | জানহেতুত্বমা হ-_-. 
স্বেন্বে ইতি। ন্বম্বাধিকাঁরবিহিতে কর্গ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতে। 
নরঃ সংলিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে | কর্মণ! জ্ঞানপ্রার্থি- 

প্রক(রমাহ-_স্বকর্ম্েতি সার্েন। ন্বকর্মপরিনিষ্ঠিতো ষথ| যেন 

গ্রকাঁরেণ তত্বজ্ঞানং লভতে তং প্রকাঁরং শৃখু॥ ৪৫ 

অন্থয়ঃ |--যতঃ ( অন্তধ্যামিণঃ পরমেশ্বরাঁৎ) ভূতানাং 

( প্রাণিনাং ) প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা) [ 'ভবতি] যেন (পরমাত্সনা) ইদং 

(পরিদৃশ্ঠমানং) সর্ববং ততম্ (ব্যাপ্চম), মানবঃ স্বকর্্মণ। তম্ অভ্যন্চয 
( পুজস্বিত্বা) সিদ্ধিং (তত্বজ্ঞানং) বিন্দতি (লভতে) ॥ ৪৬ « 

অনু 1-_যে অন্ত্ধ্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাঁণিগশের বিবিধ 
চেষ্টা উদ্ভূত হয়, যে পরমাত্ম! এই নিখিল ব্রক্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান 

করিতেছেন, মনুষ্য স্বকর্ম দ্বার! তাঁহার অর্চনা করিয়া সিদ্ধি 
(তত্বজ্ঞান ) লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ 

স্বামী ।-তমেবাহ-যত ইতি। ঘাত্োহস্তর্যামিণঃ পরমে- 
্বরাদুদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চে্ট, ভবতি, খেন প্রকারেণাত্মনা 
সর্ববমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্ত, তসীশ্বরং ন্বকর্মণাঁহভ্যচ্চ্য পুজস়িত্বা 

সিদ্ধিং লভতে মধ্য ॥ ৪৬ 



৬৪৬ শরীমন্তগবদ্গীতা। [ ১৮শঃ অঃ 

শ্রেয়ান্ স্বধর্দ্দো বিগুণঃ পরধর্্মাৎ স্বনুঠিতাঁৎ । 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্রোতি কিন্বিষমূ ॥ ৪৭ 

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সর্ববারস্ত। হি দোষেণ ধূমেনাগ্রিরিবাৰৃতাঃ ॥ ৪৮ 

অন্বমুঃ |-বিগুণঃ [অপি] স্বধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ (সম্যক 

অনুষ্ঠিতাঁৎ)পরধর্মাৎ শ্রেরান্; [যতঃয]ম্ব ভাঁবনি্গতং শ্বতাবেন নিয়তং 

নিয়মেনোক্তং) কর কুর্ববন্ কিন্থি্ক ( পাঁপং) ন আপ্পোতি ॥ ৪৭ 
অনু ।--শ্বধর্ম অঙ্গহীন হইলেও সম্/কৃরূপে অনুষ্ঠিত পর- 

ধর্ম অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, স্বভাববিহিত কন্ম অনুষ্ঠান করিলে 
পাঁপভাগী হইতে হয় না ॥ ৪৭ 

স্বামী | স্বকশ্মণৈতি বিশেষণস্ত ফলমাঁহ-_শ্রেয়ানিতি। 
বিগুখোহপি স্বধন্ধ: সম্যগঞ্রত্ঠিতাঁদপি পরধন্মীং শ্রেষ্ট, ন চ বন্ধু- 
বধ'ঞশুক্তাদ্ যুদ্ধাদে; স্বধ্মাতিক্ষাটনাদিপরধর্শঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মস্তব্যং 

যতঃ স্বভাবেন পূর্ববোক্তেন নিয়তং নিয়মেনৌক্ং কণ্ধ্ম কুর্ববন্ কিন্থিষং 
নাপ্পোতিণ। ৪৭ 

অন্বয়ঃ |__হে কৌস্তেয়! সদৌষমপি সহজং (শ্বভাব- 
বিহিতং ) কর্ম নত্যজেৎ; হি ( যতঃ) সর্ব|রভাঃ ( সর্বাণ্যপি 
কশ্মাণি ) ধূমেন অগ্নিরিব দোষেণ আবৃতাঁঃ (ব্যান্তাঃ )॥ ৪৮ 

অন্যু।__হে কৌন্তেয় ! সদোঁষ হইলেও স্বভাঁব-বিহিত কর্ণ 
পরিত্যাগ করিতে নাই; কাঁরণ, যেমন সহজাত ধূম অগ্নিকে 
আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, সেইনপ সমুদয় কর্মই দোঁষে সমাঁবৃত 

হইয়।ই আছে; [দৌধাংশ পরিত্যাগ পূর্বক কর্মান্ষ্ঠান করা 
সর্ববতোভাঁবে বিধেয় ] ॥ ৪৮ | | 



১৮শঃ অঃ ] অই্টাদশোধ্ধ্যায়;। ৬৪৭ 

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্বা বিগতস্পুহঃ | 
নৈষ্ম্্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্য|দেনাধিগচ্ছতি ৪৯ 
স্বামী ।-_যদি পুনঃ সাংথাদৃষ্্য! স্বধর্ে হিংসাঁলক্ষণং দোষং 

মত্বা পরধর্মং শ্রেষ্টং মন্তনে তহি সদোষত্বং পরধর্টেখপি তুল্যমিত্যা- 
শয়েনাহ--সহজমিতি। সহজং শ্বভাঁববিহিতং কম্ম সদোষমপি ন 
ত্য্দে, হি যন্মাৎ সর্বেইপ্যারস্তা দৃষটাদৃষটার্থানি সর্বাণ্যপি কর্্াণি 
দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্ত। এব, যথ! সহজেন ধৃমেনাগ্সিরাবৃতন্তদ্বৎ ) 
অতে যথাগ্নেধূমরূপং দোঁষমপার্ত্য গ্রতাঁপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে 
সেব্যতে তথা কর্মণো২পি দোঁষাংশং বিহাঁয় গুণাংশ এব শুদ্ধয়ে সেব্য 
ইত্যর্থ: ॥ ৪৮ | 

টিপ্লনী !-_ প্রথমে অঞ্জন হিংসাবৃত্তি যুদ্ধকে অরর্ 
মনে করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা! 
নিরাদ কবিবার জন্য পুনরায় বলিতেছেন ঘে-হে কৌন্তে ! 
ব্ণাশ্রমবিহিত কর্দদ হিংসাবিজড়িত হইলেও তাহা অত্যাজ্য ) কারণ, 
অগ্নি যেরূপ ধূমদ্বারা আবৃত, সেইরূপ সকল কর্মমই অল্লাধিক 
পরিমাণে দৌষযুক্ত। তুমি যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলচন করিতে 

চাহিলে, তাহাঁও ত নির্দোষ নয়; অতএব সদৌষ হইলেও সহজ 
কর্ম ত্যাগ করা! উচিত নহে ॥ ৪৮ 

অন্বয়ঃ | সর্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ (অসন্তা সঙ্গশূন্য] বুদ্ধি 
তাদৃশঃ) জিতাত্মা (নিরহঙ্কারঃ ) বিগতস্পৃহঃ ( নিস্পৃহঃ ) সন্গ্যাসেন 

( কর্মমাসক্তিফলযোঃ ত্যাঁগলক্ষণেন ) পরমাঁং ( সর্বোত্বমাঁং ) নৈষ্শ্য- 

সিদ্ধিং (সর্ব কম্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্বশুদ্ধিম্ ) অধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 

অনু ।-_-খাহার বুদ্ধি সর্বত্র আসত্তি শূন্য, যিনি নিরংস্কার ও 
নিষ্পৃহ, তাদৃশ ব্যক্তি সর্ববিধ আসক্কি ও কর্ত্যাগরূণ সঙ্গ্যাস দ্বারা 



৬৪০ উরমন্তগবদগীতা। [ ১৮শঃ অঃ 

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্পোতি নিবোধ মে। 
সমাঁসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা! পরা ॥ ৫০ 

সর্বোত্তম! ঠনফন্দ্যসিদ্ধি ( সর্বববিধ কর্ম নিবৃত্তিরূপ। সত্তসিদ্ধি ) লাভ 
করেন ॥ ৪৯ 

স্বামী ।-_নহ কথং কন্মণি ক্রিয়মাণে দোষাংশপ্রহাণেন 
গুণাংশ এব সম্পৎস্ত হ ইত্যপেক্ষীয়াঁমাহ-_অসক্তবুদ্ধিরিতি | অসক্তা 

সঙ্গশৃন্তা বুদ্ধির্স্ত, জিতাত্সা নিরহস্কার: বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ডা 

যন্মাঁৎ স এবডূতেন, “নঙ্গং তত্কা ফলঞৈৈব স ত্যাগঃ সাঁত্বিকো মতঃগ 
ইত্যেবং পুর্ববোক্তেন কর্দীসক্তিফলয়বোস্তয'গলক্ষণেন সংন্যাসেন 
টনফষপ্ম্যসিদ্ধিং র্ধবকণ্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্পি 

সঙ্গফলয়োস্তাগেন কর্মান্ঠানমপি £নফন্দ্যমেব কর্তৃত্বাভিনিবেশা 

ভাবাৎ। তদুক্তং-_-নব কিঞ্চিৎ করোমী'তি যুক্ো। মন্তেত তত্ববিৎ* 
ইত্যাদি গ্লোকচতুষ্ট়েন, তথাঁপানেনোক্তলক্ষণেন সপ্ন্যাসেন পরমাং 

নৈষশধ্য সিদ্ধিং “সর্ববকর্মাণি মনসা সংন্স্তান্তে সুখং বশী*ইত্যেবংলগণাং 
পাঁরমহংস্যাং চর্ধ্যাং প্রাপ্সোতি ॥ ৪৯ 

অন্বয়ঃ |-_-হে কৌন্তেয়! সিদ্ধিং ( নৈষকন্দ্যসিদ্ধিং) প্রাপ্তঃ 
| সন্] যথা (যেন প্রকারেণ) ব্রদ্ম আপ্লোতি (লভতে ) তথ। 

( তংপ্রকারং ) সমাঁসেন ( সংক্ষেপেশৈব ) মে ( মদ্বচনাৎ ) নিবোধ 

রি যা জ্ঞানস্ত পরা নিষ্ঠ| (পর্য্যবসানং পরিসমাধিরিত্যর্থ:)॥৫ * 

অনু 1_হে কুস্তীনন্দন! নৈষষশ্যপিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে 
্র্ীরে ্রন্ম পাপ্ত হওয়। যায়, তাহ! সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত 

হও; যাহ জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞানের পরিসমাপ্তি 
হইয়া থাকে ॥ ৫০ 

স্বামী ।--এবুতশ্ত পরমহংসন্ত জ্ঞাননিষয়া ব্রক্ষভাব- 



১৮শ: অঃ] আষ্টাদশোহধ্যায়ঃ | ৬৪৯ 

বদ্ধ্য1 বিশুদ্ধয়! যুক্তে। ধুভ্যাক্সানং নিয়ম্য চ। 

শব্দাদীন্ বিষয়ীংস্ত্যভ1 রাঁগছেষৌ ব্যুদস্ত চ ॥৫১ 
বিবিক্তসেবী লঘ্যাশী ঘতবাক্কায়মানমঃ । 
ধ্যানযোগপরে নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২ 

অহঙ্কারং বলং দর্পং কাঁমং ক্রোধং পরিগ্রহম্ | 
বিমুচ্য নির্মম? শান্তে। ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ 

প্রকারমাঁভ--পিদ্ধিং প্রাপ্ধ ইতি ঘড়ভিঃ। টনক্ষর্শয সিদ্ধিং প্রার্সঃ 
সন্ যথা যেন প্রকারেণ তরঙ্গ গ্রাঞ্নোতি, তথা তং প্রকারং সংক্ষেপে- 

শৈব মে বচনাছিবাণ। প্রতিচিতা যা ব্রচ্মপ্রাঞ্থিতামিমাত তৎ 
দশয়িতম[ভ-নিঠ! জ্ঞানস্ত যা পরেতি | নিষ্ঠা পর্যবসানং 

পরিসমাধিরিত্যগৃত ॥ ৫৭ 
ভন্বঘ? 1--বিশুদ্ধয়া ( পুর্ব কিয়! স।ত্তিকা! ) বুদ্ধ যুক্ত, 

ধৃত্য। ( সাত্িকা। ধৃত!|) আম্মানং ( কাঁধ্যক[র্ণ-সজ্ঘ(তরপাঁং ভামেব 

ুদ্ধি') নিয়ম্য (নিশচলাং কৃখ্া) শন্দাদীণ্ বিবয়ান্ ত্যক্তু। [তদ্বিষয়ৌ!] 
র1খছ্েষৌ চ বুদন্ত ( পরিত্যজ্য ) বিবিক্তমেবী (শুন্ধদেন অস্থাসী ) 
লঘাশী ( মিতভোঁজী) [ এতৈরপায়ৈ-] যতব|কৃকায়মানসঃ (সংঘত- 
বাগ দেহচিন্তঃ) [ ভূত্বা! ] নিত্যং ( পর্বদ] ) ধ্যানযোগপরঃ [ ধ্যান।- 

বিচ্ছেদার্থ, পুনঃ পুনঃ ] বৈরাগ্যং সমুপ।শ্রিতঃ (সম্যক আশ্রিতবান্ 

সন্) অহঙ্কারং বলং (দুরা গ্রন্ং) দর্পং (যোগবলাছুন্মা্ গ্রবৃন্তিলক্ষণং) 

| প্রারন্ধবশ।ৎ প্রাপ্যমাণেষু অপি বিষয়েযু] কাম" জবং পরি গ্রহ ও 

বিমুচ্য (বিশেষেন ত্াক্ত1 ) নিক্জমঃ [ সন] শাস্তঃ ( পরমামুপশান্তিং 

প্রাপ্পু১ ) ত্রঙ্গভয়ার ( প্রদ্দাহমিতি টনেশ্চলোনাবস্তানায়) কল্পতে 

( যোঁগো] ভবতি ) ॥ ৫১৫৩ 

৬ 
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অন্যু ।--পূর্ববোজ্জ পাঁত্তিকী বুদ্ধিতে যুক্ত এবং সাঁত্তিকী ধুতি 
বারা কার্ধ্যকারণপজ্ঘাতরূপ বুদ্ধকে নিল করিয়া, শব্দাদি বিষয়- 
সমূহ পরিত্যাগপূর্ববক তদ্বিষয়ক অগ্গরাঁগ ও বিদ্বেষ-বিরহিতি হইতে 
হইবে। বাকা, শরীর ও মনোবুদ্তির সংযম করিয়া শুদ্ধ স্থান 

অবস্থিত ও মিত:ভাঁজী হইয়া সর্বদা ধ্যানযোগপরায়ণ হইয়! সুদৃঢ় 
বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে হইবে এবং অহঙ্কার, বল (ছুরাগ্রহ ) দর্প 
এবং প্রারন্ধবশে যাঁহা লাঁভ করা যায়, সে সকল বিষয় এবং কাঁম, 

ক্রোধ ও পরিগ্রহ বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে; অনস্তর 

মম পরিত্যাগ পূর্বক পরম শাস্তি লাভ করিয়া আমিই ব্রহ্ম এই- 
রূপভাবে অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে ॥ ৫১৫৩ 

স্বামী ।-_তদেবাহ _বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্য়া 

পূর্বো য়া পাত্বিক্যা বুদ্ধ যুক্কো ধৃত্যা সাত্তিক্যা স্বাত্মানং কার্ধ্য- 

কাঁরণপজ্ঘাতরূপাঁং তাঁমেব বুদ্ধিং নিয়ম) গিশ্চলাঁং কৃত্ব! শব্দাঁদীন্ 

বিষয়াংস্ত্ত্কা তদ্দিবয়ৌ রাঁগছেষৌ চ ব্যস্ত বুদ্ধ্যা বিশ্তঙ্গয়া যুক্ত 
ইত্যাদীনাঁং ক্রহ্গভূয়ায় কলপত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিঞ্চ 

বিবিস্তেতি। বিবিভ্তসেবী শুদ্ধদেশাবস্থায়ী লঘশী মিতভোী 

এতৈরুপায়ৈর্ধতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাগ্দেহচিত্তো ভূত! নিত্যং 

সর্বদ1 ধ্যানেন যো যোঁগো ক্রঙ্গসংস্প্শস্তৎ্পরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছে- 

দার্থ, পুন; পুনর্দি ঢং বৈরাগ্যং সম্যগাশ্রিতো ভূৃত্ব। । কিঞ্চ অহ- 

ক্কারমিতি। ততশ্চ বিরক্তাহ্হমিত্যাদ্যহক্কারং বলং দুরাগ্রহং 

দর্পং যোগবলাছুন্মা্গপ্রবৃত্তিপক্ষণং গ্রারন্ধবশাৎ প্রাপ্যমাঁণেষপি 

বিষয়েষু কামং ক্রোঁৎং পরিগ্রহঞ্চ বিমূচ্য বিশেষেণ ত্যন্ক1। বলাদা- 

পনেষু নিশ্মমঃ সন্ *শাস্তং পরমামুপশান্তিং প্রাপ্চো ত্রদ্মতূয়ায় ব্রহ্মাহ- 

মিতি নৈশ্চল্যেন'বস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ৫১ ৫৩ 
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সক ত?2 ন্বভূতঃ প্রসন্নাত্ব! ন শোচতি ন কাঁজ্ষাতি। 

সমঃ সর্ব্েধু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাঁম্ ॥ ৫৪ 

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ বশ্চাম্মি তত্বতঃ | 

ততো মাং তত্বতো জ্ঞ ত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫ 

অন্বয় |- ব্রঙ্গভৃতঃ ( ব্রঙ্গণি অবস্থিত; ) গ্রসন্নাত্মব। 

( প্রসন্রচিত্তঃ ) [ নষ্টং ] নশোচতি [ অপ্রাপ্রঞ্চ ] ন কাজ্ষতি 

[ অতএব ] সর্কেষু ভতষু সমঃ [ সন] পরাঁং মদ্ভক্তিং ( মন্তাবন1- 

লক্ষণাং ভ্তিং ) লভতে ॥ ৫৪ 

আনু |-_ত্রদ্দে অবস্থিত প্রস্নচিত্ত ব্যক্তি নষ্ট দ্রব্যের জা 

শোক করেন না, অলন্ধ বসত আকাঁজ্ষীও করেন না| 7; অতএব তিনি 

সর্বভূতে সমও|ব।পন্ন হইয়। আমার ভাবনাপপ পরম ভক্তি লাত 

করেন ॥ ৫৪ 

স্বামী :-_ব্রগাহমিতি টনশ্চশ্যেনাবস্থানস্ত ফলমাহ-_ 

পরঙ্গেতি। প্রদভূতো ত্র্গণ্যব্িতঃ প্রন্নচিন্ত; নষ্টং ন শোঁচতি 

ন চাপ্রাপ্তং কাঁজ্ষতি দেহাষ্ভভিমানাভাঁধাৎ। অতএব”সর্ষেষষপি 

ভূত্তেধু লমঃ সন্ রাগদ্েষর তবিক্ষেপাঁভাঁষাঁৎ সর্ধভূতেষু মন্তাবনা, 
লক্ষণাং পরমাঁং মন্তত্তিং লভতে ॥ ৫৪ 

অন্বয়ঃ ং ] যাঁবান্ ( সর্বধ্যাপী ) ঘণ্চ (সচ্চিদ নিন্দ" 

বূপং) অন্মি [ইতি] মাং ভক্ত] তত়তঃ (ন্বরূপত ) অভিজানাঁতি 

( সম্যক বেত্তি)) তত; মাং তড়তঃ জ্ঞাত্বা তদনস্তরং ( তশ্ জ্ঞানস্ত 

উপরমে ) [ সতি ] মাং বিশতে ( শ্বয়মপি পরমনন্দো! ভধতি ) 0৫ 

অনু ।__-আমি যেরূপ ( সর্জব্যাপী এধং যাহা (সচ্চিদীনম্দ- 

ঘন), পরম তক্তিপ্রভাঁবে তিনি তাঁঠ! স্বরূপত; অবগত হম; তাহার 
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পর্ধবকণ্ম।ণ্যপি সদা কুর্ববণে মদ্যপা শ্রয়ঃ | 
মৎ্প্রনাদাদবাঞ্ধেতি শাখ তং পদমব্যর়ম্ ॥ ৫৬ 

চেতসা সব্কন্মাণি ময়ি সহন্যাস্ত মৎপরঃ 

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য নচ্চিন্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ 

পর আমাকে গ্রকৃতরূপে জানিয়া পরে সেই জানের উপরমে 
'আমা-ত প্রবেশ করেন ॥ €৫ 

স্গামী |--ততশ্চ ৬জ্যেতি | তয়! চ পরম! ভক্ত্যা ত্তে। 
ম|মতি গান, কপস্ততং 2 যা রঃ নর্ঘধ্যাপা ঘণ্চান্মি সচ্চিদানন্ধ- 
ঘণগ্থাড়ভত ততশ্চ মাগঘেবং তত্জতো জ্ঞান্বা তদনস্তরং ৩ 

জনস্তে।পরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্গঃ 07৫ 

অন্বরঃ !-_.সদা সর্দকশ্পাণি ( সর্বাণি নিভ্যানি নৈনিস্তি- 
কানি চ কম্মাণি ) [ পৃর্রোকক্রমেণ ] কুর্বাণিঃ [মন্] মদ্ব্যপাশ্রর়ঃ 

(মংপরায়ণঃ) মংগ্রসাদ1ৎ শাশ্বতম্ (অনা দিম) অব্যস়ঃং (নিত্যং) পদম্ 

অবাপোতি (প্রাপ্পোতি )॥ ৫৬ 

অনু সর্বদা নিত্য নেমিত্তিক সর্বববিধ কম্ম পূর্ববোত 

পুমানুসারে অগষ্ঠান করিতে করিতে মত্পরায়ণ ব্যক্তি আমান 

অন্গ্র্ে অন।পি ও শিত্যপদ প্র-গ্ত হইয়। থাকেন ॥ ৫৬ 

ব্বামী 1- -খকম্মভিঃ পরমেস্বরারাধনাছুত্তং মোক্ষপ্রকার- 

মুপসংহরতি--সর্বকম্মাণীতি। সরণি নিত্যানি টৈমিত্তিকানি 

৮ কম্মাণি পূর্ব ভ্রমণ সব্জদ। কুদাশঃ সন্ মদ্ধ্যপাশ্রিয়ঃ অহমেব 

ব্যপাশ্রয়; আশ্য়ণীয়ো ন তু ন্বগাদিফনং বস্ত স মম প্রপাঁদীৎ 
শাশুন্জমনাঁতপি অব)ম়ং নিত্যং সল্দোতিকষ্; পদং প্রাোতি ॥ ৫৬ 

তন্বর্ |_-সর্বকম্ম।] (নিত্যাণি টনমিন্তিক।নি ৮ সর্বাণি 
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মচ্ছিভ্তঃ মর্ববদুর্গাণি মণ্প্রসাদাভরিষ্যসি | 

অথ চেত্বমহঙ্কারান্ন আোধ্যমি বিনজ্জ্যসি ॥৫৮ 
কর্মাণি ) নি টেতষ! সংন্ন্ত (সমপা ) মংপরঃ (মতপরায়ণ; ) 
( সন্) বুদ্ধিযোগ” ( ব্যবসায়ছ্িকরা বৃদ্ধা যোঁগম্) উপাশ্রিত্য 

( অবলঘ্য) সতত" মচ্চিত্তঃ ( ময্পিতমনাঃ) হর ॥ ৫৭ 

মনন !---বাকতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্খ মানোবুপ্তি দ্বার! 
আমাতে সমপণ কনিয়। মত্ণবাঁয়ণ হা এব ব্যবপায়াম্সিক। 

নুদ্ধিদ্বার। কর্মাঘোশ অব্লঙ্থন পকক সর্বদা আনাতে চিত্ত সমপপণ 

করিয়। অবস্থান কর ॥ ৫* 

হ্বামী 1- দন্মাদেবং প্মাধশচেতসেতি । সর্বাণি কক্মাতরি 

টেওস| মরি সংগ্স্তা সমপা মহপরং অহমের পর পাপা পুরুধাথো 

8 স বাব্সায়াত্মিকর। পুক্য। যোগমাতিহা মহত, কর্মভিষ্টান- 

ধাদেগপি পন্দাপণং ত্র হবিরিনি স্যায়েন মার চিত্ত যখ 

শু 

অন্বর | _+ মন্চিত্ব [যন] অংপ্রগাদ।ত সর্বদুর্গাত্ি 

( সর্বাণ/পি হরণ সাস্নারক।ণি হুঃথা ন ) তবিক্যাসি। অপ চেত 

(যদি পুনও) অহন্ধ।রাং | জতক্াভিনান।ত )][ মছুক্ং ]ন শ্রোষ্যাঁস 

( তর্ভি) বিনজ্ষপসি ( পুকুযাণত অঙ্টে। ভবিধ)গি 00 ৫৮ 

তনু |__আমাত্ে অপিত-চিন্ত হইলে তুমি আমার অনত- 
গ্রভে সন্দবিব ছুন্তর সং্সারিক দুঃখ অতিক্রম করিতে পারিবে; 

মার যদি জ্ঞাতৃত্বাভিমানবশতঃ আমার বাক্য পালন না কর 

বে বিনাঁশ প্রাপ্ত হইবে (পুরুষাগভ্রইট হইবে ) | ৫৮ 

স্বামী |-_-ততো। যছছবিষাতি তচ্চ পু মন্ডিত্ত ইতি। অচিন 
দন মত্প্রসাদাত সর্বাণ]পি দুর্াণি ছুন্তরাণি নাংসারিকাঁণি ছুঃখানি 
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মদহস্কারমাশ্রিত্য ন যোতস্ ইতি মন্তাসে। 
'মিথ্যৈব ব্যবপায়ন্তে প্রকৃতিস্্াং নিযোক্ষ্যতি ॥&৯ 
স্বভাঁজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণ! | 

কর্ভং নেচ্ছপনি যন্মোহাৎ করিঘ্যস্যবশোহপি তৎ ॥৬০ 

ভক্িষ্যসি। বিপক্ষে দোঁষমাহ। অথ চেত য়ণি পুনন্মহম্বারাঁৎ 

জ্ঞাততাঁভিমানাঁৎ মদুত্তমেরং ন শ্রোধ্যসি, তর্থি বিনজ্ঞ্যসি 

পুরুষার্থ।দ্ ভ্রষ্টো৷ ভবিষ্যসি ॥ ৫? 

অন্বুয্ঃ |-_[ঘদুক্তমনীদৃত্য] অহঙ্কীরম্ আশ্রিত্য (অবলম্ধ্য ) 

[অহং] ন যৌংস্তে ( যুদ্ধং ন করিগ্ন্যামি ) ইতি যৎ মন্তসে ( অধ্যব- 

স্তসি) [ এষঃ ] তে র্যবসাঁয়ঃ (নিশ্চয়ঃ) [ তব অন্বতন্বত্বাৎ ] মিথ্যা 

এর ; [ যতঃ ] গ্রক তঃ ( স্শত্রস্বভাঁবঃ )[ রজোগুণরবূ:পণ পরিণত। 

সতী ] ত্বাং নিযোক্ষ্যতি (যুদ্ধে গ্রবর্তসনিয্য ত্যেব )॥ ৫৯ 
অনু |।-__ঘদি তুমি আমার উপদেশ অনাঁদর প্রদর্শন পূর্বক 

অহঙ্কার অবলম্বনে আমি যুদ্ধ করির ন!, এইরূপ মনে কর? তবে 

ভোমার এই অধ্যবসায় নিণ্চই মিথ্যা [ কেননা, ভুমি স্বাধীন নহ ] 
তোমার ক্ষত্তিয়-প্রকৃতি [ রঙগোগুণে পরিণত ছইয়! ] তোমাকে 

যুদ্ধে প্রবষ্থিত করিবেই ॥ ৫৯ 
শ্বামী .__কামং বিনক্ষ্যামি ন তু বন্ধুতিযুদ্ধং করিম্যা- 

মীতি চেত্তত্রাহযদিতি। মছুক্ত মনাঁদৃত্য কেবলম-স্কারমত্লদ্্য 
ঘুক্ধং নদ করিধ্যামীতি ত্বং যন্মন্তসে অধ্যবস্থসি এষ তে ব্যবসায় 

মিথ্যেবাস্বত্তত্বাততব, তদেবাহ প্রকৃতিস্্াং রজোগুণরপেণ পরিণ.1 

সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্তয়িষ্যত্যেব ॥ ৫৯ 

অন্বয়ঃ ।--হে কৌস্তেয়! মোহাৎ (অবিবেকাৎ) যত কর্কং ন 
১০১১৪ 



১ শঃঅ:] অগুদাশোহধারঃ | ৬৫৫ 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতা নাং হৃদ্দেশেইজ্ুন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ম্ সর্ধবভূতানি ঘন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥ ৬১ 

ইচ্ছসি, স্বভাঁবঙ্জেন ( পূর্ববকর্ধসংস্কার জাতেন ) ম্বেন ( ম্বকীয়েন 

কম্মণী নিবদ্ধ: ( যন্ত্রিতঃ ) ত্বম অবশং [সন] তত অপি (কর্ম 
করিষ্যসি ॥ ৬৭ 

অনু 1-_হে কুস্তীনন্দন । অবিবেকবশতঃ যে কাঁধ্য করিতে 
চ্ছ। করিতেছ না পুর্ববকম্মস'।রঞাত শ্বীয় কর্মে ( ক্ষত্রিয়- 
জাঁতিস্থলভ শোধ্যাদি কর্ধে ) আঁবদ্ধ কমি অবশ হইয়া তাহাঁও 
অবশ্যই করিবে ॥ ৬০ 

স্বামী |-কিঞ্। শ্বভাবেতি।  স্বভাবঃ শল্তিয়ত্বহেতু 
পূর্ককের্দসংস্কারন্তন্মাজ্জাতেন শ্বীয়েন কর্ধণা শৌর্যাদিনা পূর্কোজেন 
নিবদ্ধ যন্ত্রিস্ং মোহাঁৎ ঘৎ কর্ম ঘুদ্ধলক্ষণত কর্ড।ং নেচ্ছসি, 
অবশোশহপি তৎ কর্ধ৷ করিষ্যস্তের ॥ ৬৭ 

অন্বয? |-_হে অঙ্ুন। ঈশ্বর: ( অন্তধ্যামী পুরুষ: ) মায়য়া 

( নিগখক্তা। ) যন্াপ্রচানি ( শরীরস্াঁনি ) সর্বভূতানি (,দেহাভি- 
ম!নি.না জীবান্) ভ্রাময়ন ( তৎ্তৎকর্দান্থ গ্ররর্ভয়ন ) সর্বভূতানাং 

হৃদেশে ( হন্মধ্যে ) তিষ্ঠতি ॥ ৬১ 
অনু ।_হে অঞ্জন! অন্থ্ধ্যাণী ভগবান্ নিজশক্তিবশে 

দেহরূপ যস্থে আর্ঢ দেহাঁভিমানী জীরগণকে [ যেমন এন্দ্জালিক 
ন্দ্রজীলপ্রভাঁবে দাঁরুময় কৃত্রিম ভূতগণকে পরিভ্রমণ করায়, 

সেইরূপ ] স্ব স্ব কর্খে প্রবর্তিত করিয়া সব ভাতের হদয়দে.শ : 
অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬১ 

স্বামী --ত দবং আ্োঁকছয়েন সাঁংখ্যাদিম.তন প্ররুতি- 



৫৬ শ্রীমন্তগবাগীতা | [ ১৮শঃ অঃ 

তমেব এরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত | 
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানিং প্রাপ্স্যসি শাশ্গতম্ ॥ 
পারতন্্াং স্বভাবপার তন্ত্াং চোক্তমূ; ইদানীং হবমতয়াহ-__ঈশ্বর ইতি 
দ্বাভ্যাম্। সর্বভূতানাং হন্মধ্যে ঈশ্ব:রাহ্ত্ধ্যাী কিষ্ঠতি। কিং 
রুর্ধন্? সর্বাণি ভূতাঁনি মায়য়া নিজশক্তা! ভ্রামরৎস্তততৎকর্মস 
প্রবর্তয়ন্, যথ| দাকুমন্ত্রমার্ঢানি কৃত্রিমাণি ভূতানি কুত্রধারো 
লোকে ভ্রাময়তি তদিত্যর্থঃ, যদ্ধা, যন্জাণি শরীরাঁণি আর্ঢাঁনি 
ভূতানি দেহাঁভিমানিনে! জীবানু ভ্রাময়মিতার্থ;। তথাচ শ্বেতাশ্ব- 
তরাণাং মন্জ, “একো! দেবঃ সর্বভাতেষু গুটঃ সর্বববাপী সর্বভৃতাস্ত- 
রাস্মা। কম্মাধাক্ষ; সর্দিভূতাধিবাঁসঃ, সাক্ষী চেতাঃ কেবলে। 
নিগু ণশ্চ৮॥ উতি। অস্ব্ধ্যামি আঙ্গণক,ণ্ৰ আনি ঠিষ্ন্নায্মানমন্তরা 
মময়তি যণাঁনানিং বেদ যস্তাস্থা শরীবস্ এপ তে অক্গর্ষামামূত” 
ঈত্যাদি ॥ ৬১ 

টিগ্লনী | _বর্ণাশ্রমাগগত স্বভাবজকর্মলাঁপনই যে *ভষোর 

*একমাত্র করণীয়, তাঁচ| বর্ণন! করি মাভষের ইঈশ্বরপরতন্বত| 
জ্ঞাপন করিতেছেন। শীভগবান্ বলিতেছেন যে জীবগণ স্বতন্- 
ভাঁবে কোন কণ্ত করে না, ঈশ্বরই হৃন্দেশে অবস্থান করিয় 

মান্যকে কনে প্রবৃত্ত করেন, স্ততরাং তুমি ঈশ্বরাধীন হইয়া! কশ্ম 
করিতে বাধ্য হইবে ॥ ৬১ | 

অন্বয় |-_-হে ভারত ! সর্ধভাঁবেন (সর্বান্বনা ) মেক 

( ঈশ্বরমেব ) শরণং গস্থ; তত্প্রসাঁদাঁৎ ( তশ্টৈব ঈশ্বরন্ অন্ত- 

গ্রহাৎ ) পরাণ্ ( উত্তমাং ) শান্ঠিং শাশ্বতং ( নিভাং ) স্থান, 

( বিষুপ্দং ) চ প্রাপ্গ্যসি ॥ ৬২ ূ 
তনু ।_-ভে ভারত! সববাপ্ুঃকরণে সেই অন্তর্ধ্যামী 



রে লি -$ ১৮শঃ অঃ] অষ্টাদশোহ্ধ্যায়! | 

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গহাদ্গুহাতরং ময়] । 
বিশ্বশ্ঠৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ 

ঈশ্বরকেই আঁশ্রয়রূপে গ্রহণ কর; তাহার অঙ্গগ্রহে পরমশান্তি 

এবং নিত্যপদ লাভ করিবে ॥ ৬২ 
স্বামী | _তমিতি। যন্মাদেবং সর্বেব জীব!ঃ পরমেশ্বরপর- 

তন্বাস্তন্মীদহঙ্ষারং পরিত্যপ্য সর্বভবেন স্ীত্বনা তমীশ্বরমেব 

শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তস্যৈব প্রসাঁদাঁৎ পরাসুতমাং শান্তিং স্থানঞ্চ 

পারমেখর, শাশ্বত নিত্যং গ্রাপ্স্যপি ॥ ৬২ 

অন্বযুঃ ।-_ইতি ( অনেন প্রকরেণ )[ পরসপাঁরুণিবেন | 
ময়! তে (তং ) গুহাৎ (গোপ্যাৎ ) গুহাতরং জানম্ ( জ্ঞান" 

ময়ং ময়োপরিষ্টং গীতাশান্্রম) আখ্াতম্ (সম্যক উপদিষ্টম্ ) এতৎ 

অশেষেন বিনুগ ( পধ্যালোচ্য ) যথা ইচ্ছসি তথা কুরু [ এতম্মিন্ 

পর্যালে(চিতে সতি তব মোঁহো নিবষ্চিয্যতে ইতি ভাঁবঃ ] | ৬৩ 

আনু ।-__এই প্রকারে পরম কারুণিক আমি এই গো*নীয় 
ইইতেও গোপনীর সন্দোন্ম জ্ঞানময় গীতাঁশাস্থ তোমায় উপদেশ 
করিলাম ; ইহা ৭ম্যক্রূপে পধ্যাঁতলাচনা করিয়া তোমার যেরূপ 

অভিলাষ হয়, সেইব্ূপ কর [ অর্থাৎ ইহা সম্যক পধ্য।(লোচনা 
করিলে তোমার মোহ দূর হহবে ]॥ ৬৩ 

স্বামী ।- সর্বগীতার্থমুপসহহরন্নাহ ইভীতি। ইত/নেন 
প্রকাঁরেৰ তে তুভ্যং সর্ধজ্জেন পরমকারুণিকেন ময়! জ্ঞানমাধ্যাতি' 

মুপদিষ্টম। কথন্ততম্ ? গুহাঁৎ গোপ্যাৎ রহশ্যমন্থযোগা দিজ্ঞানাদপি 

গুহাতরম্, এতন্ময়োপণিষ্ট' গীতাশান্মশেষতে। বিশ পর্য।ালোচ্য 
পশ্চাঁদ যথেচ্ছদসি তথ! কুরূ। এতন্মিন পধ্যালোচিতে সতি তব 

মোঁহে। নিধরিষাত্তে ইতি ভাব; ॥ ৬৩ 



৬৫৮ শ্রীমন্তগব্দগীত! । | ১৮শঃ অঃ 

।সর্বগুহ্যতমং ভূঁয়ঃ শৃখু মে পরমং বচ£ । 
ইঞ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্গ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪ 
মন্মনা ভব মন্তুক্তো মদ্যাঁজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈধ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥৬৫ 

অন্বমঃ |-_সর্দগুহাতমং € অতীবগোপনীয়ং ) মে (মম) 
পর্মং বচং ভূয়ঃ ( পুনরপি ) শৃণু 7 [ন্বং] মে (বম) দুঢ়ম্ ( অত্যন্তস্) 

ইষ্টঃ( প্রিনঃ ) অপি ( ভবসি ) ততঃ [ হেতোঃ ] তে (তব) 

হিতং বক্ষ্যামি ॥ ৬৪ 

অনু | সর্বাপেক্ষা গুহ জ্ঞানশাস্্রূপ আমার পরম বাঁক্য 

পুণরায় শ্রবণ কর) তুমি আমার অত'ব প্রিয়, এজন্য আমি 
তোঁমাঁকে হিতকর বাক্য কহিতেছি ॥ ৬৪ 

স্বামী |__অতিগন্ভীরং গীতাশ।স্রমশেষতঃ পর্যালোচি হু- 
মশর,বতঃ কপয়া ম্বয়মেব তণ্য সারং সংগৃহা কথন্নততি--স বিগুহা- 
তমমিতি ত্রিভিঃ | সর্ধেভ্যেছপি গুহোভ্যো গুহতমং মে বচস্তত্র 

তত্রোকমপি ভূয়ঃ পুনরপি বক্ষ্যমাণং শৃণু। পুনঃপুনঃ কথনে 
ত্তমাহ--দৃ়মত/ন্ত, মে মম ত্বমিষ্টঃ প্রিয়োহসীতি মহা তত এব 
হেতোন্তে হিতং বক্ষ্যামি, যদ্ধা ত্বং মমেষ্টোখলি ময়! বক্ষ্যমাণং চ 

দুটং সর্বপ্রমাণোঁপেতমিতি নিশ্চিত্য ততগ্তে বক্ষ্যামীত্যর্থ; | দু মতি- 
রিতি কেচিৎ পঠস্তি ॥ ৩৪ 

 অন্বয়ঃ |-[ ত্বং] মন্মানাঃ ( মর্দেকচিন্বঃ ) মদ্ত কঃ ( মদ্* 

তঞ্জনশীলঃ ) মদ্যাঁজী ( মদ্যজনশীলঃ ) তব ; মাম্[ এব] নমখ্খুরু ; 

[ এবং বর্মানস্্ব ] [ মত্প্রপাঁদাঁৎ ] মামেব এসসি (প্রাঙ্গযসি ) 

[ অত্র সংশয়ং ম| কাঁষাঃ] ত্বং মে ( মম) প্ররিষ্কঃ অসি (তবসি ) 



১০ শঃ অং] অই্টাদশোই্ধ।য়ঃ ৬৫৯ 

' সর্ববধন্দীন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহ" ত্বাং সর্কপাপেত্যো মোক্ষয়িষ্যামি ম। শুচঃ ॥৬৬ 

[ অতঃ ] অহং তে (তুভ্যং ) সত্যং [যথা ভবতি এবং ] প্রাতি- 
জানে ( গ্রতিজ্ঞাং করে।মি ) ॥ ৬৫ | 

তনু ।-__তুমি মদেকচিত্ত £ও, আমারই ভজনপরায়ণ হও, 
আমারই উদ্দেশে যজ্গনুষ্ঠান কর এবং আমাকেই নমঞ্চার কর; 

[ এইরূপে অবস্থান করিতে পারিলে, তুমি আমার প্রসাদে জ্ঞান 
লাভ করিয়া ] আমাকে প্রগ্ হইতে পারিবে; [ এ বিষয়ে 

সন্দেহ করিও না) কেনন| ? তুমি আমার অতীর প্রিয়, অতএব 
তোমাকে আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া [ তোমার হিতুকর জ্ঞান 

যোঁগ ] উপদেশ করিতেছি ॥ ৬৫ 

স্বামী, __তদেবাহ-মন্মনা ইতি। মন্মনা মচ্চিত্তো ভব 
মন্তভে। মন্তজনশীললো ভব মদ্যাঁগী মদ্যজনশীলো। ভব মাঁমেব 
নমন্কুরু, এবং বর্তমানস্বং মৎএসাঁদাৎ লক্ধজ্ঞানেন মাঁ.মবৈষ্যসি 

প্রাপ্ম্যসি অত্র সংশয়ং মা কাষীঃ | ত্বং হি মে গ্রিয়ৌহসি,ঞতঃ সত্যং 
যথা ভবত্যেবং তুভ্যমহং প্রতিজানে প্রত্িজ্াং বরোমি ॥ ৬৫ 

অন্য |-__সর্বধন্ধীন্ পরিত্যঞ্জ (মগ্ঘটতিযব সর্কং ভবিস্য- 

তীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈক্কর্যং ত্যক্ত।1 ইত্যগঃ) একং মাং শরণং 
ব্রজ ( দদেকশরণে! ভব) [ এবং বর্তমান: কর্ত্যাগনিষিত্তং গাপং 

সঙ ইতি ] মা শুচঃ ( শোক্ং যা কাধীঃ) [ যতঃ] অহং তাং 

( ম.দকশরণং ) সর্ব,পাপেভ্যঃ মোক্ষফিষ্তামি (মোটয়িস্বামি ॥ ৬৬ 

অনু |_ সর্ধধশ্ম পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর ভক্তিদ্বারাই 
সমুদয় সম্পাদিত হইবে, এইন্দপ দৃঢ়বিশ্বাসে বিধিনিষেধের বশীভূত 



৬৬০ শরীমুগবদ্গীতা।। [ ১৮শঃ অঃ 

ন। ভইয়! একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও) তাহা হইলে কর্মত্যাগ 

জন্ত পাঁপ হইতে পারে, এইরূপ আঁশঙ্ষ।য় শোঁকাকুল হই'ও না 

কারণ, অ।মি মদেকশরণ তোঁম[কে দর্ধবিধ পাপ হইতে বিমুক্ক 
করিব ॥ ৬৬. 

স্বামী ।__-ততোইপি গুহাতমমাহ-- সর্দেতি | মণ্তক্্যৈষ 

সর্্বং ভবিষ্যতীতি দৃবিশ্বাসেন বিধিকৈহ্বধ্যং ত্যত্ষ! মদেকশরণে| 
ভব। এবং বন্তমানঃ কর্ণত্যাগনিমিভং পাঁপং শ্যাদিতি মা শুচ 

শোঁকং ম| কা্ষীঃ, যতস্তাং মদেকশরণং সর্বপপেভ/াইহং মোক্ষয়ি- 

ষ্যামি মেচন্নিষ্যামি ॥ ৬৬ 

টিপুশী |_অধুন| “ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদ্দেশে অবদ্থাঁন 

করতেছেন, সকল ভাবে তাহারই শরণাপন্ন হও” এই যে পূর্বে 
বল! হইয়াছে, তাহাই শ্রীহগবান আরও ম্পষ্টূপে বিবৃত করি- 
তেছেন। তিনি বলিতেছেন যে, আশরমবন্ম ও বর্ণধন্ম এবং অন্যান্য 

ধর্মরূপ যে নকল ধন্ম আছে, তাহ! পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্বিতীর 

সর্ধবধন্মের অধিষ্ঠাত|! ও ফলদাতী আমাকেই তুমি আশ্রয় বর; 

ধর্ম হউর্ক বা না হউক, শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই তুমি নকল 
বিষয়েই কৃতার্থ হইবে, এই নিশ্চয়ান্মিকা বুদ্ধির বশবন্তা হইয়া 
পরমানন্দঘনমুত্তি অয় অনস্ত ভগবান্ শ্রীবান্ুদেবের অনুক্ষণ 

ভাবনাই তোমার সকল হি.তর হেতু, ত্রাহা অনন্তচিত্তে তুমি 
ভাবনা কর। “মামেকং শরণঃ ত্র” ইহা দ্বারা সর্বধশ্মত্য।গ 
উপস্থিত হইলেও কাধ্যকাঁরিতা লাভের জন্ত তাঁহার পুনরুল্লেখ 

দৌষাবহ নহে। “সর্ঘ1ন্” ইহা দ্বালা অধন্মও বুঝিতে হইবে; 
কারণ, আমিই তোমাকে সকল পাঁপ হইতে মুক্ত করিব, এই 
উক্তি রহিয়াছে; তাহাঁতেই বুঝিতে হইবে যে, অধর্শরূপ পাঁপেও 



১৮শঃ অঃ অষ্টাদশে।খ্ধ্য।. | ৬৬১ 

' ইদস্তে নাতপক্ায় নাভভ্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রষবে বাচ্যং নচ মাং যোহভ্যসুয়তি ॥ ৬৭ 
'য ইদং পরমং গুহ্যং মন্তক্তেষভিধাস্তাতি | 
ৃ ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যনংশয়ঃ ॥৬৮- 

তোমার ভীত হইথার প্রযোঁছন নাই ; কেনন" আমিই তোম কে 

পপ হইতে রক্ষা করিব। অর্থাৎ থে ব্যদ্কি ভগবনের শরপীপন্শ 

হয়, তাঁহার পক্ষে পাপ-পুণ্য ধর্মীধন্ম সকলই অলীক, জগতে 

সকলই মিথ্যা, একমাত্র ভগবানই সত্য ॥ ৬৬ 

অন্বয়ঃ |-_ইদং (গীতাখতত্বং) তে (ত্বয়া) অতপুস্থুয 

সবধর্ ষ্ঠানহীনায় ) ন বাচ্যন। নচ অভক্তায় ( গুৌ ঈশ্বরে চ 
ক্তিশুন্ায়) কদাঁচন (কদাচিদপি ) [বাচ্যম্], ন চ তশুশ্রষবে 
( পরিচথ্যামকুর্ববতে ) [বাচ্যম্] ন চ মাং (পরমেখরং) যঃ অ ভ্যস্তয়তি 

( মন্তুষ্যদ্ট্যা দৌষাঁরে।পেণ নিন্দতি ) [ তশ্মৈ চ] [ বাঁচ।ম্]॥ ৬৭ 

অনু |__মৎকথিত এই গীতাথতব তুমি স্বধণ্ানুষ্টানবিহীন ; 

* বাক্ধিকৌবলেবে না) গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্কিশৃ ব্যক্তিকে কদাচ 
কহিবে না; পরিচর্ধ)হীন ব্যক্তিকে ও, বিশেবত; যে ব্যক্তি আমাঁকে 

মনযা মনে করিয়। আমার প্রতি অন্থ্য়। পরবশ হয়, তাঁদৃশ ব্যক্তিকে 
শ্রবণ করাইবে না ॥ ৬৭ 

স্বামী .__এবং গী তার্ধতত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্তীনে 

নিয়মমীহ-_-ইদ্মিতি। ই৭ং গীতার্থতত্বং তে তয়। অতপকায় 

স্ববাহষ্টানশীনার ন বাঁচযম্, ন চ অভক্তায় গুরাবীম্বরে চ ভক্তি" 

শূন্তায় কদীচিদপি বাঁচ্যং, ন চাশুশযবে পরিচধ্যামকুর্রবতে বাচ্যং, 

«মাং পরমেখরং যোঁহভ্য স্থয়ৃতি মন্য্যদৃষ্ট। দেধাঁরোপেণ নিন্দতি, 
তশ্মৈ ন বাঁচ্যম ॥ ৬৭ 



৬৬২ শ্রমস্তগবদ্গাত| ৷ [ ১৮শঃ অঃ 

ন চ তম্মান্মনুষ্যেযু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃভমঃ | 

ভবিতা ন চ মে তম্মাদন্ঃ প্রিপতরে! ভুবি ॥৬৯ 

অন্বয়ঃ |-_পরমং গুহাং (সর্ধেভ্যো গুহোভ্যোহিপি গোঁস্যম্) 

ইদং ( মদুক্তং গীতাশান্ং) যঃ মন্তক্রেযু অভিধাস্ততি (মন্তক্েভে]া 
বক্ষ)।তি) সঃ মরি পরাঁং ( সর্ধোতমাং) ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ 

(নিঃসন্দেহং ) [সন] মাম এব এষ্যতি ( প্রা্ধ্যতি )॥ ৬৮ 

অনু |-_-এই পরণ গুহা গীতশাস্ব যিনি আমার ভদ্তগণকে 
শ্রবণ করাইবেন, তিনি আমাতে পরমভব্তিনিবন্ধন হান্দহরহিত 

হইয়া আমাকেই গাঁ হইবেন ॥ ৬৮ 

স্বামী |-_-এতৈর্দোষৈব্বিরহিতেভ্যে।  গীতাশান্্রোপদেষ্ঃ 

ফলমাহ_য ইতি। যঞদ্তক্তিঘভিধাস্ততি মন্তক্তেভ্যো যো বক্ষ।তি 
স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব গ্রাপ্পো- 

তীত্যর্থঃ ॥ ৬৮ 

অনুগত |. মহষ্]ষু তল্ম(ৎ । মদ্ন্ক্তেভ্যো গীতাশাস্্ং 

ব্যাথ্যাতুঃ মকা শাঁৎ) কশ্চিৎ মে (মম) প্রিয়রুত্তমঃ ( অত্যন্ত পরি- 
তোষকর্তা) ন চ[অন্তি]; তস্মাৎ অন্যঃ (অপরঃ) প্রিয়তরশ্চ ভূবি 

( পৃথিব্যাং ) ন তবিতা ( কাঁলাস্তরেহপি ভবিষ্যতি ) ॥৬৯ 
অনু ।__নরলোকে সেই গীত ব্যাখ্যাতা অপেক্ষা আমার 

অধিকতর প্রিয়্কারী আর নাই) তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কোন কালে 

আমার অধকতর প্রিয় ৮ইবেনও না ॥৬৯ 

স্বামী |-_কিঞ্চ নচেতি। তন্মান্মগ্তক্তেভ্যো গীতাশাস্তর- 

ব্যাখ্যাতুঃ সকাশ্াদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কণ্চিদূপি মম প্রিয়কতমো-.. 

ইত্যন্তং পরিতৌধকর্তা নাস্তি, ন চ কাঁলাম্তরে ভবিত! ভবিষ/তি, 



১৮শঃ অঃ] অষ্টাদশোহ্ধায়ঃ। ৬৬৬ 

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধন্ম্যং সংবাঁদমাবয়োঃ। 
জ্ঞান্যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্য।মিতি মে মতি? ॥৭০ 
শ্রদ্ধাবানননুয়শ্চ শৃণুযাদপি যো নরঃ | 
সোহপি মুক্ত? শুভাল্লে 1কান্ 

প্রা য়াৎ পুণ্যকর্ধণাম্ ॥৭১ 

মমাপি তম্মীদন্যঃ প্রিয়তরোহ্ধুনা ভূবি তাবন্ন-স্তি, ন চ কালাস্তরে- 

ইপি ভবিষাতীত্যর্থ; ॥৬৯ 
অন্বয়ঃ ।--আবয়োঃ ই*ং ধন্্যং (ধশ্মাদনপেতং) সংবাঁদং যণ্চ 

অপ্যেষ্যতে (জপরূপেণ পঠিব্যতি) তেন (জনেন) অংং (সর্কেশ্বরঃ) 
জ্ঞানযজ্ঞেন ( সর্বেভ্যঃ যজ্ঞেত্যঃ শ্রেষ্টেন) ইষ্টঃ ( আরাধতঃ ) স্থাম্ 

( শুবেদম্) ইতি মে মতি) ॥ ৭০ 
অনু |-__মামাদের এই ধর্মমসঙ্গত সংবাদ যিনি অধ্যয়ন 

করিবেন (জপরূপে পাঠ করিবেন ), সেই ব্যক্তি সর্বিধ যজ্ 

. হতে শ্রেষ্ঠ জানযজ্ঞারা আমার আরাধন| করিবেন _ইহাই 

আম।র অতিমত ॥৭০ রী 

স্ব'মী।__.পাঠতঃ ফলমাহ--অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ 
শীকৃষ্ণাক্ছুনয়োরিমং ধপ্্যং ধর্মদানপেতং সংবাদং যোইধে)ব্যতে 

জপরূপেণ পঠিষ্যতি, তেন পুংস! সর্বযজেত্যঃ শ্রে-্ঠন জ্ঞা.যজ্ঞেন 
: অহমিষ্ট; স্তাঁং ভবেয়মিতি মে মতি, যগ্প্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব 

কেবলং পতি তথাপি মম অশুতো মামেবাঁসৌ প্রকাশিয়তীতি 
ুদ্ধির্ভবতি, যথা কোঁকে যদৃক্ছয়াপি যদা কশ্চিৎ কদাচিৎ কম্চিন্নাম 

গৃহ্বাতি তদাসৌ মামেবায়মাহবয়তীতি মত্বা তৎপার্খমাগচ্ছতি, 
তথাঁহমপি তশ) সঙ্সিহিতো '5বেয়ম। অঙএব অঙ্গামিলক্ষ ভ্রবন্ধু- 



৬৬৪ শরীমস্তগবদগীতা । [(১৮শঃ অঃ 

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ তয়ৈকাগ্রেণ চেতসা । 
কচ্ছিদজ্ঞানপন্মেহঃ প্রণঞ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ 

প্রমুখাণাং কথঞ্চিম্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোৎস্মি, তথৈবাস্তাঁপি 

প্রণন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৭০ | 

অন্বয়ঃ 1--শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধাযুজঃ) অনস্ুয়ঃ (অস্ুযারহিত*) 

য; শুণুয়াত অপি, সঃ অপি [ নরঃ] [ সর্বপপৈঃ] যুজঃ [সন্]' 
গুণ্যকণ্মণাম্ ( অশ্বমেধাদিপুণ্যতাঁং ) শুভাঁন্ (মঙ্দলমর।ন্) লোকান্ 
গ্রাথিাৎ ॥ ৭১ 

অনু! ধিনি শ্রদ্ধাঘুক্ত ও অঙ্ুয়াবিহীন হইয়া এই গীতা- 
শানু শ্রবণও করিবেন, তিনি ও সর্পাঁপ হইতে মুক্ত হইর়| পুণ্যকণ্মা- 
1দগের মঙ্গলময় লোক সকল প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭১ 

স্বামী ।-_-অন্যস্ত জপতৌ যোহন্তঃ কশ্চিচ্ছ পৌতি তস্তাপি 

ফলমাহ-শ্রন্ধাবানিতি। যে নর: শ্রন্ধাযুক্তঃ কেব্লং শুণুয়াদপি 

শ্রন্।/বাঁনপি ষঃ কিঞ্চিৎ কিমর্থমুচ্চৈজ্জপতি অসম্বন্ধং বা জপতীতি বা 
দোষদু্টং করোতি তদ্ধাবৃত্ত্যথ াহ-_অনস্ুয়শ্ঠাঙ্যারহিতো য; 

শৃণুয়াৎ, সোঁহপি সর্বৈঃ প।পৈমুক্তিঃ সন্গখ্থমেধাদিপুণ্যক তাং লেকাঁন্ 

গ্রাপ্ুয়াৎ ॥ ৭১ ্ 

অন্বয়ঃ |-_-হে পাথ! ত্বয়। একাগ্রেণ চেতস। এতৎ (গীতা- 

শান্তুং) শ্রতং কচ্চিৎ? (কিম্?) ভে ধন্ঞ্জয় ! তে (তব) অজ্ঞান সন্মে- 

হঃ ( অক্ঞানজনিত'মোহঃ ) প্রণষ্টঃ ( অপগতঃ ) কচ্চিৎ ? ৭২ 

অনু ।--হে পাথ! তুমি অনগ্তচিন্তে মছুক্ত এই গীতা শান 

বণ করিয়াছ ত? হে ধনঞ্জয়। এখন তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ... 
দুরীভূত হইল তু? *২ 



১০শ অঃ] অগ্রাদশোক্ধ্যায়ঃ | ৬৬৫. 

অভজ্ভুন উবাচ 

নষ্ট! মোহ? ম্মৃতিলব্ধি ত্বৎুপ্রসাদান্ময়ছ্যুত | 

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিধ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ 

সঞ্জয় উবাচ 

ইত্যছ: বাস্তদেবস্ পার্থস্য চ মহাত্মনঃ | 

সংবাদ মমমশ্রৌষমন্ুতং লৌমহর্ষণম্ ॥৭$. 
স্বাঁসী 1__সমাগ বোধান্তপাতৌ  গুনরপদেক্ষ্যা মীত্যশয়ে- 

নাভ. -কচ্চিদিন্টি। কচ্ছিদিতি প্রশ্ীর্ঘঃ।  অজ্ঞানসন্মোহজত্ব' 

জ্ানকৃতে| বিপধ।য়ং | ম্পষ্মন্্ুৎ ॥ ৭২ 

শন্বয়ঃ 1--গল্ুনঃ উবা৮০5 ৮ [আহ্মবিষরঃ] 

গোঠ ন্ট: (আগত); ততগ্রসাদাৎ ময়া গতি ( ম্বরূপান্তসন্ধ|নিত 

কূপ) লঙ্গা । প্রাপ্থা) ] অহমধুনা ] ৪ ( যুক্ধার উপস্থিতঃ ) 

অস্মি; গতসনাঁচং ( ধন্মবিষয়ে সন্দেতশুনাৎ ) [ মহং] ভব বচনমূ 

( আজ) রিম্যে (পালযিধ্য।মি )॥ ৭৩ 

আনু 1 মক্্ুন কছিলেন_তে অচ্যুত । তোমার আঞ্গরতে 

আমার আবিষয়ক মোহ দরীভূত হইল) মামি স্বরূপান্তপন্ধান, 

পণ স্মৃতি লাঁত করিলাম; এক্ষণে আমি যুগাথ উপস্থিত হইলাম . 

প্মবিষয়ে আসার সন্দে নিরাঁকৃত হইয়াছে আমি তোমার আজ, 

পলন করিব ॥ ৭৩ 

স্বামী |_ কতা? সন্পঙ্জুন_-উনাচ নষ্ট ইতি । আক্মবিষয়ে। 

মোঁচে। নই ধতোখ্য়মহমন্্ীতি ্বরূপানিসন্ধানরপা স্মৃতিস্তৃং- 

গসাদানয়। পদ) অত: স্কিতোহন্মি যুদ্ধায়োপস্থিতোইন্মি, গত: 

র্দবিষয়ঃ গলেছো। বন্ত সো তবাজ্ঞা” কৰিষ্যে ইতি ॥ ৭৩ | 



৬৬৬ আামগরদগা ত|। [ ১৮শঃ অঃ 

বাস প্রসাদাৎ শ্রঃুতবানিমং গুহামহং পরম্। 

যোগং যোগেপরাৎ কৃষ্থাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫ 

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্যৃত্য সংবাদমিমমন্ভুতমৃ। 
কেশবাজ্ছনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুভ? ॥ ৭৬ 

অন্থয়ঃ |___সঞ্জয় উবাচ--ম€ম্ ইতি (ইত্যেবং) বান্ুদেবস্ত। 

পার্থস্য -চ ইমং লোমহর্ষণং (রোমাঞ্চকরম্) অস্ভত্ধং সংবাঁদম্ 
অশ্বৌষম্ ( শ্রতবাঁনস্মি ) ॥ ৭৪ 

অনু ।-__সপ্তয় কহিলেন_-এইরূপে আমি বাস্ুদের ও 
অদ্দ্বণের অদ্ভুত ও রোমাঞ্চজনক কথোপিকথন শ্রবণ করিল[ম ॥৭৪ 

স্বামী |__তদেবং ধৃতরাদ্বং প্রতি শ্রীকষ্ণক্্ুনসংবাঁদং 

কথয়িত্ব। গ্রস্ত কথামন্ুপন্দধানঃ সগ্গয় উবাঁচ-ইতীতি। 

রোমহর্ষণং বোৌমাঞ্চকরং সংৰাঁদমশ্ষং শ্রুতবানহম্। স্পষ্টমন্ত ২ 1৭9 

শন্বয়ঃ |__ঘহং ব্যাসপ্রদাঁদাৎ ইমং পরং গুহা যোগ? 
সাক্ষাৎ ( স্বয়ং ) কথর়তঃ ফোঁগেশ্বরাৎ কৃষ্ঠাৎ শ্রুতবাঁন্ ॥ ৭৫ 

অনু |__-আমি ভগরান্ ব্যাঁসের প্রপাদে স্বকং যোগেখর 

শ্রীকৃষ্কের নিকট এই পরম গুহা যোগ শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৭: 

স্বামী ।-_আত্মনস্তংশ্রবণে সম্ভীবনাঁমাহ-ব্য।স প্রসাদা- 

দিতি । ভগবত] ব্যাঁসেন  দিব্যং চক্ষুঃঞ্রোতাদি মহাং দন্তম অতে। 

ব্যাঁসম্ প্র্াদাদেতৎ অহং শ্রুতবানম্মি। কিং তদি ত্যপেক্ষারামাহ-- 

পরং যোঁগম্। পরত্বমাবিফরোতি_-যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণৎ স্বয়মেব 

সাক্ষাৎ কথম্বত: শ্রুতবানিতি ॥ ৭৫ 

_ অন্থয়ঃ | - হে রাঁজন্! কেশবাজ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যম্ ( পবি- 



৯পর্শঃ অঃ] অষ্ঠাদশো হধ্যা়ঃ। ৬৬? 

তচ্ সং্থৃত্য সংন্মত্য রূপমত্যরভূতং হবে? । 

বম্মণো মে মহান্ রাজন্ হঙ্গ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭ 
ত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ে। যন্ত্র পারো ধনুর্ঘরঃ | 
তত্র শ্ীবিজয়ে! ভূতিঞ্র্বা নীতির্মতিম'ম ॥ ৭৮ 

ইতি শ্রীমহাভারতে শতপাহজ্র্যাং সংহিতীয়াং ঠবয়াসিক্যাঁং 

রঃ ভীক্ষপর্ধণি শ্ীমদ্ভগদ্গীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্গবিদ্যায়াং 

ঘেগশাস্থে শ্রীকঞ্চ|ত্দুনসংবাঁদে মোক্ষযোগে। 

নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ 

ভ্রম) অদ্ভুতং (পরমাণ্যধ্যং ) সংরাঁদং ( প্র-্মাত্তররূপং ) সংস্থৃতা 

স স্বৃত্য মুতমুন্ধঃ ( বারংবারং ) হৃষামি ( রোমাঞ্চিত! ভবামি) ॥৭৬ 

অনু ।--৫হ মহারাজ! কুষ্ণাজ্জুনের এই পবিত্র ও অদ্ভুত 

কথোপকথন স্মরণ করিত করিতে অমি বাৰংবার রোম'ঞ্চিত 

হইতেছি ॥ গ৩ 

স্বামী |-__কিঞ্চ_রাঁজন্লিতি। হয্যামি রৌম়াঞ্চিতো৷ ভরাঁমি 
হর্ঘং প্রাপ্সোমীতি রা। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৭৬ 

অন্বয়চ |--হে রাজন! হরে; তৎ অদ্ভুতং রপং সংস্গুত্য 

সং্থত্য চ মে (মম ) মহাঁন্ বিক্ময়ন্চ [ ভবতি ] আহং পুনঃ পুনঃ 

হষ্যাশি ॥ ৭৭ 

অনু ।-_হে মহারাজ! হরির সেই অত বিশ্বরূপ স্মরণ 

করিতত করিতে আমার অতীব বিস্ময় জন্মিতেছে, আমি বার- 

বার রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥ ৭৭ 

স্বামী |__কিঞ্চ-তচ্চেতি।  বিশ্বরূপং নির্দিশতি। 
' ঈলপ্মন্যুৎ ॥ ৭৭ | | 



৬৬৮ স্বীমদ্তুগবদগীতা । | ১৮শ: আও 

2 1---ঘত্র | পক্ষে ] যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণ: [ বর্ভতে 4 যত 

চ ধুর পার্থ; | বিছ্বাতে ] তত্র শ্রী: (রাঁজলন্্ী: ) বিজয়; 

ভূতিঃ ( উত্তরোত্তরা ভিবুদ্ধিং) পরব ( অচঞ্চলা ) ) নীতিষ্চ [রদ্যতে। 

ইতি মে. সম ] সতিঃ (নিশ্চয়: ) ৭৮ 
অনু |-ষে পক্ষে যোগেশর শ্রীকৃষ্ণ ও গাণ্তীবধন্ব। অঙ্গ 

আছেন, সেই পঞ্গেই রাঁজলক্ষমী, বিজয়, ক্রেমশং অভ্যুদয় এবং 

অঞ্চল নীতি বর্তমান রহিয়াছে-_ইহাই আমার বিশ্বাস ॥ ৭৮ " 
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাধু ॥ ১৮ 

স্বামী ।--মতন্ব' পুজাগাং বাজ্যাদিশদ্কাং পরিত্যজে- 

ত্যশয়েনাহযক্জেতি | ফন্ধ চ য়েঘাঁং পাঁগুবানাং পংক্গ যোগেশ্বর' 

শীকে। বর্ততে, যন্ত্র চ পার্গে। গন্ভীবধন্দ্ধরস্থতৈর চ ভ্রীঃ রাছ- 

লক্ীত্তীত্রেব চ বিজয়ন্তত্রেষ চ ভৃতিকজরোত্বরাভিবদ্ধিশ্চ নীতি 
নয়োহপি গ্রবা সর্বত্র নিশ্চিতেতি সন্ধধ্যতে ইতি মম মতিনিশ্চয়ঃ | 

ম্ত ইদানীঘপি তাবৎ সপুশুষ্থ' শ্রীকৃষ্ণ, শর"মুপেত্য পাগুবান 

প্রসাদ্য সর্বন্থং চ তেভ্যো শিবেদ্য পুত্রপ্রাণরক্ষাং কুঝ্িতি ভাবঃ। 

“ভগবস্ুক্িযুক্তগ্ত তত্প্রসাদাজআ্বোধিতঃ | সুখং বন্ধবিমুকিত সত স্তাদিতি 

গীতার্থনংগ্রহঃ ॥৮ তৃথাহি, “পুরুষ: স পর: পার্থ ভক্ত্যা লভাস্থন- 

য়া ।” “ভক্তা। ত্নন্যয়। শকা অহমেবংবিধোহজ্জুন ॥* ইত্যাদী ভগ- 

বন্ধক্তেস্মোক্ষং প্রতি সাধকতমশ্শ্রবণাত্দেকান্ত ভক্তরেব তত্প্রসা- 

দোখজ্জানাবাস্তরব'পরমাত্রযৃক্তা ঘবোক্ষভেতুরিতি স্ফুটং প্রতীয়তে 

জানস্ত চ ভক্যবাস্তরব্যাপারত্বমেব যৃক্তং “তেয়াং সততযুক্তানাং 

ভজতাঁং প্রীতিপূর্ধকম্। দদামি বুদ্ধিবোঁগং তং যেন মামুপবাস্তি 
তে ॥” “মচ্ক্ত এতছিজ্ঞায় মদ্ভাব|য়ৌপপদ্যতে” ইত্যাদি বচনাৎ তত. 

জ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্ত, “পম: সর্বেধু ভূতেষু মদ্ক্তিং লভতে 



১ ১৮শঃ অঃ] অগ্টাদশে!হধ্যায়ঃ | ৬৬৪ 

পর|ম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাঁবান্ যশ্চান্সি তত্তঃ ॥” ইত্যাদৌ 
ভোদরশনাৎ। ন চৈধং সতি “তমেব বিদিত্বাংতিমৃত্যুঘ্েতি নাগ: 
পম্থা বিছ্যাতেইয়নাঁয়” ইতি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়, ভক্ত্যবাস্তর- 
ব্যাপার ব্বাঁৎ জ্ঞানন্ত, নহি কা: পচতীত্যুক্তে জলনানামিদাঁধনত্ব- 
মুক্তং ভবতি। কিঞধ, “যন্ত দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথ! 

গুরৌ। তশ্তৈতে কথিতা হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥* “দেহাস্তে 

দেব পরং বর্ম তাঁরকং ব্যাঁচষ্টে,* “্যমেবৈষ বুণুতে তেন লত্যঃ* 
ইত্যাদি শ্রতিশ্বৃতিপুরাণবচনান্ঠেবং সতি সমঞ্রসাঁনি ভবস্তি, ত্মা- 
গবন্তক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্॥ ৭৮ 

তেনৈব দত্তয়া মত্যা তদ্গীতাবিবুতিঃ কৃতা। 
নম এব পরমাননত্তয়! প্রীণাতু মাধব; ॥ 
পরম।নন্দপাঁদাজ রজ;-শ্রীধ।রিণাধুন| | 
শ্রীধরহ্বীমিষতিনা কৃত। গী তা-ম্রাবোধিনী ॥ 

্বপ্রাগল্ ভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাং তদন্ত, 

তত্ব প্রেগ্গ,কপৈতি কিং গুরুরুপাপীযৃষদুষ্টিং বিন| | 

অন্ধ স্বাঞ্চলিন! নিরস্ত জলধেরাঁদিংহুরস্তশ্মণী- ৮ 

নাবর্তেযু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সৎকর্মধারং বিনা | 

ঈতি শ্রাশীধরস্বামিযতিকতায়াং শ্রীমন্তগবদ্গীতাটাকায়াং সুবোধিন্তাং 
পরমার্থনির্ণয়ো নাম অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৮ 



গতামাহাত্যম্। 
ঝষিরুবাঁচ__গীতায়াশ্চৈব মাহীম্ম্যং বথাবৎ সত মে বদ। 

পুর]! নারায়ণক্ষেত্রে ব্যসেন মুদিনোদিতম্ ॥ ১॥ সত উবাঁচ-- 

ভদ্রং ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুপ্ততমং পরম্। শক্যতে কেন তন্বক্ত,ং 
গীতামাণাত্মমুত্ধমম ॥২॥  কৃষে। জানাতি বৈ সম্যক কিক্িৎ 

কুল্তীসূতঃ ফলম্। ব্যা,সা বা ব্যাঁসপুংত্রা ঝ| খাঁজ্ঞবন্ধ্যোহথ 
মৈথিলঃ ॥ ৩ ॥ অন্তে শ্রবণতঃ শ্রুহা লেশং সংকীর্তয়স্তিচ। তম্মাৎ 

কিঞ্চছ্িদাম্যত্র ব্যাসন্থান্তান্ময়া অতম্ ॥ ৪ ॥ সব্ব্ণেপনিষদো গাঁবে! 

দে'গ্ধা গোপাঁলনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ নুধীর্তো ৪1 ছুপ্ধং গীতামৃতং 

মহৎ ॥ ৫ ॥ সারথ/মজ্জু নন্তাঁদে৷ কুব্বন্ গী ঠামৃতং দদৌ। লোঁক- 
্রয়ে'পকারায় তশ্মৈ কৃষ্ণা্সনে নমঃ ॥ ৬ ॥ সংসারপাগরং ঘোরং 
তর্তুমিচ্ছতি ধো নরঃ। গীতানাবং সমাসাগ্ পারং যাতি স্ুখেন 
সঃ॥ ৭ গীতাজ্ঞান' শ্রুতং টব সদৈবা ভ্যাসযোগতঃ। মোক্ষ+. 
মিজ্ছতি মৃঢাস্মা যাঁতি বালকহান্তাঁম্ ॥ ৮ ॥ যে শৃষঘন্তি পঠস্তোব 
গীতাশান্বমহনিশম্। ন তে বৈ মাহ্গষ। জ্ঞেয়া দেবরূপ। ন 
সংশয়; ॥৯॥ গীহঠাজ্জানেন সম্বোধং কৃষ্ণ: প্রাহাত্ুনায় | 

তক্তিতত্বং পরং তত্র সগুণ বাথ নিগুণম্ ॥ ১০ ॥ সোঁপান। ই্াদশৈ- 

রেবং তুক্তিমুক্তিসমুদ্ধিতৈ: | ক্রমশশ্চি তশুদ্ধিঃ স্যাঁৎ প্রেমভক্ত্যা দি- 
কর্ন ॥১১॥ সাঁধোগাঁতাস্তসি স্গানং সংলারমলন,শনম্। শ্রদ্ধা" 

হীনন্ত তৎ কাধ্যং হন্তিনানং বুথব তৎ ॥১২॥ গীতায়াশ্ত ন 

জাঁনাত পঠনং নৈব পাঠনম। স এ মানুষে লোকে মোথকন্মর্ছ- 

করে| ভবেং ॥ ১৩ ॥ যন্মাদ্শীতাং ন জানাতি নাঁধমন্তৎপরো জনঃ। 



গীতামাহাত্মাম্। ৬৭১ 

থিকু তশ্য মানষং দেহং বিজ্ঞানং কুলশীলতাম্ ॥ ১৪ ॥ গ্ীতার্থং 

ন বিজানাঁতি নাঁধমন্তংপরে! জনং। ধিকৃ শরীরং শুভং শীলং বিভব- 

স্তাদগৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫ ॥ গীতাশান্ত্রং ন জাঁন'তি নাঁধমস্তৎপরো জনঃ। 

ধিক প্র রন্ধং প্রতিষ্ঠ ঝ পূজাঁং দাঁনং মহত্তমম্ ॥ ১৬ ॥ গীতাশান্তে 
মতির্নাস্তি সর্ববং তন্লিক্ষলং জণ্ডঃ| ধিক্ তশ্ত জ্ঞানদাতারং ব্রতং 

নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭ ॥ গীতার্থপঠ'ং না্তি নাঁধমন্ত' পরো জনঃ। 

গীতাগীতং ন যক্তজ্ঞানং তদিদ্ধাসুরসম্মতম। তগ্মোঘং ধর্মরহিতং 
বেদবেদাস্তগহিতম্ ॥ ১৮ ॥ তন্মাদ্শ্মম্য়ী গীত। সব্ধজ্ঞানপপ্রযোগ্জগিক।। 
সর্বশাস্বসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯ ॥ যৌহ্ধীতে বিজু 

পর্বাহে গীতাং প্রীহরিবাঁসরে। স্ব ন্ জাগ্রচ্চলংক্িষ্টন্ * ক্রভিন” স 
হীয়তে ॥ ২৮ ॥ শালগ্রামে শিলায়াং বা দেব:গাঁরে শিবালয়ে। 

তীর্ঘে নদ্যাৎ পঠেদ গীহাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রবম্ ॥ ২১ ॥ দেবকী- 
নন্দন; কষ্ছে। গীতাপাঠেন তুষ্যতি। যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্জ- 
তীর্থব্রতাঁদিভিঃ ॥ ২২ ॥ গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা 1 

বেদশাস্্পুরাণাঁনি তেনাঁধীতানি সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥ যোগস্থানে 

নিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সৎসভান্ু চ। যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্তাগ্রে পঠন্ 

পিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪ ॥ গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ. করোতি 
দি:ন দিনে । ক্রেতাকে বাঠি মেধাছ্যাঃ রুতাঁন্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫ ॥ 
যঃ শুণোঁতি চ গীতার্থং কর্তীয়ত্যেব যঃ পরম্। শ্রীবয়েচ্চ পরা্থং 
বৈ স প্রাপ্পোতি পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥ গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোধর্পয়- 

তো)ব সাদরাঁৎ। বিধিন! ভক্তিভাবেন তশ্য ভার্ধ্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥২৭। 

যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশক়ঃ। দয়িতানাং 
প্রিয় ভূত্বা পরমং সুখমগ্তে ॥২৮ ॥ অভিচারোস্তবং দুঃখং 
বরশাপাগতঞ্চ ঘখ। নোঁপদর্পতি তত্রৈব বক্র গীতার্চনং গৃহে ॥২৯ 



৬৭২ ... শীভামাহাঁতাম্। 

তাঁপত্রয়োছুব! পীড়। ঠনৰ ব্যাধির্বেৎ কুচিৎ। ন শাপো নৈব 
পাপঞ্চ দুর্গতিনরিকং ন চ ॥ ৩০ ॥ বিদ্ষোটকাদয়ো দেহে ন বাঁধস্তে 

কদাচন। লভেৎ কৃষ্ণপদে দাশ্যং ভত্তিধ্চাব্যডিচারিণীম্ ॥ ৩১ ॥ 

জায়তে স৪তং সখ্যং সর্বজী'বগণৈঃ সহ। প্রারন্ধং ভূপ্ততো বাঁপি 
গীতাঁভ্যাসরতস্য চ ॥ ৩২ ॥ সমুক্কঃ সস্খী লোকে কর্শণা নোপ- 
লিপ্যতে। মহাপাঁপাতিপাঁপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ। ন কিঞ্চিৎ 
স্পৃশ্যতে তন্ত নলিনীদ্ণমস্তস1 ॥ ৩৩ ॥ অনাচাঁরোন্ভবং পাপমবাঁচ্যাদি- 

কৃতঞ্চ যং। অভক্ষভক্ষজং দোঁষমস্পর্শম্পর্শজং তথ। ॥ ৩৪ ॥ জ্াঁনা- 

জ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্রিয়ৈজনিতঞ্চ যৎ। তংসর্বং নাঁশমাঁয়তি গীতা - 

পাঁঠেন ততক্ষণাঁ ॥ ৩৫ ॥ সর্বত্র প্রতিভোক্কা চ প্রতিগৃহা চ সর্কশ:। 

গীতাঁ 15২ ও কুর্দাণোন লিপে)ত বদাচন ॥৩৬।বত্রপূর্ণাং মহীং সর্ববাং 
প্রতিগৃহাবিধানতঃ | গীতাপাঠেন টৈকেন শুদ্ধক্ষটিব বৎ সদী'॥ ৩৭ । 

যন্তান্সঃকরণং নিত্যং গীত.য়াং রমতে সদা । স সাগ্নিকঃং সদা জ।পী 

ক্রিয়াবাঁন্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮ ॥ দর্শনীয়: স ধনবান্ সযোগী জ্ঞান- 

বানপি। স এব যাঁজ্জিকে। যাজ্ঞা সর্ববেদার্ঘদর্শকঃ ॥ ৩৯ ॥ গীতায়াঃ 

গুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে | তত্র সর্কাঁণি তীথ্থানি প্ররাগ!- 

দীনি ভূততলে ॥ ৪০ ॥ নিবসস্তি সদা দেহে দেহশেষেহপি সর্বদা! 

সর্ব দেবাশ্চ খষয়ো যোগিনে। দেহরক্ষকাঁঃ ॥ ৪১ ॥ গোঁপাঁল-বাঁল- 

কষেহপি নারদঞ্চবপার্বদৈঃ। সহাঁষে জায়তে শীঘ্রং ষত্র গীতা 

প্রবর্ধতে ॥ ৪২ ॥ যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠিনং তথা। 1দতে 

তত্র শ্রীরুষ্ণে৷ ভগবান্ রাঁধয়া সহ ॥ ৪৩ । শ্রী৬গবান্তবাঁচ। গীতা মে 

হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সারমু্তমম্। গীতা৷ মে জাঁনমতুাগ্রং গীতা! মে 
জ্ঞনিমব্যয়ম্ ॥ ৪৪ ॥ গীত| মে চোতমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্ ॥ 

গীতা মে পরমং গুহাং গীত। মে পরমে! গুরু; ॥ ৪৫ ॥ গী তাশ্রয়েহভং 
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বঙ্গানুবাদ ।---শৌনক কহিলেন,_হে স্থত! পূর্ববকাঁলে 
নৈমিষারণ্যে মহামুনি ব্যাঁসকথিত গীতামাহাত্মা আমার নিকট বর্ণনা 
কর ॥.॥ স্কৃত কহিলেন,হে ভগবন্! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, 

ই] অতি গোঁপনীয়। এই গীতামাহা সময উত্তমরূপে বাখ্য। করিতে 
কে পারে? ॥ ২ ॥ গীতামাহাত্ম্য শ্রীকৃষ্ণ উত্তমরূপে জানেন ; অঙ্জুন, 
ব্যাস, শুক, যাঁজ্ঞবন্ক্য, জনক কিছু কিছু মাহাত্ম্য অবগত আছেন 

ষাত্র ॥৩॥ আবে ইহা শ্রবণমাত্র করিয় কিঞিৎ কীর্তন করিয়! 

থ!কেন; অতএব ব্যাসের মুখে ব্কিঞ্চিৎ আমি শরণ করিয়াছি, 

তাহ৷ বলিতেছি ॥ ৪ ॥ অঙ্ভুনরূপ বৎসের সাহায্যে গোপনম্দন 

শরীক উপনিষদ-রূপ গাভী পদোঁহন করিয়া গীতাম্ৃত-রূপ ছুগ্ধ 
উৎপাদন করিয়াছেন, তত্বজ্ঞানানন্দহদয় পণ্ডিতগণই এই দুপ্ধের 

ভোক্তা ॥ ৫ ॥ স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের উপকারের জন্য যে ভগবান্ 

অঞ্জনের সারথ্য দ্বীকারপূর্ববক গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই 
পরামাত্মস্থরূপ শ্রীকৃষ্ণচকে নমস্কার করি ॥৬॥ যেব্যক্তি এই 

ঘোর সংসার-সাঁগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, গীতারূপ-তরণী 
আশ্রয় করিলে তিনি স্থথে পার হইতে পারেন ॥ ৭॥ যেন ব্যক্তি 
অভ্যাসযোগযুক্ত হইয়া গীতাজ্ঞান লাভ করিতে পারে লাই, ০ 

বদ্দি মোক্ষ আকাঙ্! করে, তবে বালকে4ও উপহাসাম্পদ হয় 1৮॥ 

যাহারা দিবারাত্র গীত! পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহারা মঙ্গষ্য 

নহেন দেবতা ॥ ৯॥ শ্রীকুষ্ণ অজ্জুনকে যে গীতাজ্ঞানের উপদেশ 

করিয়াছেন; তাহাতে সগুণ নিগুণ ব্রন্মের ভক্তিতত্ব ও জানতত্ব 

ব্যাখ্যাত হুইয়়াছে ॥ ১* ॥ গীতাশাস্্রের তুক্তিমুক্তি প্রধান অষ্টাদশ 

অধ্যায়রূপ অষ্টাদশ সোপান ছার ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় এখং প্রেম ও 

ভক্তি আদির সাধনে উন্নতি লাভ হয় ॥ ১১॥ গীতারূপ নিন্দল 
২৯ 
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জলে স্নান করিলে সাধুর সংসার মালিস্ত দূর হয়। হন্তী যেয়প 
গ্লান করিয়া উঠিয়া শুগুহবার। ধূলি আকর্ষণ করিয়া নিজ অঙ্গে 
তাহা লেপন করে, সেইরূপ যাহার! শ্রদ্ধাহীন, তাহারা গীতা -সলিলে 
সন করিলেও পুনরায় সংসার মালিন্ডে মলিন হয়, গীতাঁজ্ঞানের ফল 

তাহাঁদের হয় না ॥ ১২ ॥ যে ব্যক্তি গীতার পঠন ও পাঁঠন অবগত 
নহে,সংসারে তাহার কল কর্মই পণ্ড হয়,যেহেতু গীতাজানানভিজ্ঞ 

ব্যক্তির ম্যায় জগতে নরাঁধম নাই, তাহার মচ্ুষ্য-দেহ ধারণ, জান 

এবং কুল ও শীলকে ধিক । ষেগীতার অর্থ জানে না, তাহার 
অধিক আর নরাধম নাই? তাহার শরীর, মঙ্গলশ্বভাব, ঠবভব ও 

গৃহাদিশ্রমে ধিক! যে গীতাশান্্ জানে না, তদপেক্ষা নরাধম 
আর নাই) তাহার সৌভাগ্য, প্রতিষ্ঠা, পূজা, সপ্মান ও মহত্বে 
ধিক। গীতাশান্থে যাহার মতি নাই, তাঁহার সকলই নিঙ্ষল; 
তাঁহার জ্ঞানদাতা, ব্রত, তপ, নিঠা, তপস্তা ও যশে ধিকৃ ॥১৩-- ১৭ 

যে বাক্তি গীতার্থ পাঠ করে মা, তদপেক্ষা অধম আর নাই; 
গীতাজ্ঞানশুন্য যে জ্ঞান_তাহা আন্থর-জ্ঞান, তাহ] নিক্ষল এবং 
ধর্ম ও*বোদবেদীস্তগহিত | সেই জন্ত ধর্ধময়ী গীতা সর্বজ্ছানদাত্রী, 
সর্বশান্ত্ের সার, বিশুন্ধা ও সর্বোচ্চস্থানপাতিনী । বিধুপর্বব, দৌল, 
রাঁস প্রভৃতি এবং একাদশীতে যে ব্যক্তি গীতা অধ্যয়ন করেন, 
তিনি নিন্দিত, ভাঁগ্রত অথবা গমনশীল কিছ স্থির থাকুন না কেন, 
যে কোন অবস্থাতেই শক্র হইতে তাহার ভয় নাই 1 ১৮--২*॥ 

শালগ্রাম শিলার নিকটে, অন্ত দেবালয়ে বা শিবালয়ে, তীর্থে, 
নদীতটে যদ্যপি গীত পাঠ করে, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই সৌভাগ্য 
ঙাঁভ করে ॥২১॥ দেবকী পন্দন শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ সন্তষ্ট হন, 
বেদ অধ্য়ন, দান, ফন্ত, তীর্থ ও ক্রতাঁদ্ধি হারা তাদৃশ সন্তষ্ট হন না। 
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যে ব্যদ্ধি তত্তিপূর্ণচিত্তে গীতা অধ্যয়ন করে, সকল বেদ, পুরাণ 

প্রভৃতি তাঁহার পঠিত হয়| ষোগস্থানে, দিদ্ধগীঠে, শালগ্রম নিকটে 

সৎসভা, যক্তস্থান বা বিষ্ণুভক্কের নিকট যে ব্যক্তি গীতা! পাঠ করে, 
সে পরমাভক্তি লাভ করে ॥২২--২৪॥ যে জন প্রতিদিন গীতা পাঠ 

বা শ্রবণ করে, সে প্রতিদিন দক্ষণাঁর সহিত অশ্বমেধাদি যজ্জজন্য 

ফল লাঁভ করে| যে ভাগ্যবান্ ম্বয্ং গীত শ্রবণ করেন বা পরকে 
শ্রবণ করান অথব! অন্তজনগণকে গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করন, 
তি'ন বিষ্ণুর পরম্পদ লাভ করেন ॥ ২৫।২৬ ॥ যিনি বিশুদ্ধ গীত 
পুস্তক অতি আদরে ভক্তিপৃর্বক ষথাবিধি দাঁন. করেন, তাহার 

ভার্ধ্যা অতি প্রিয়া হয়; তিনি যশঃ সৌভাগ্য আদি প্রাপ্ত হইয়া, 
স্েহভাজনদিগের প্রিক্ন কইয়া নিঃসংশয়ে পরমন্থখ লাভ করিয়া 

থাকেন ॥ ২৭1২৮ ॥ যে গৃহে গীতার পুজা হয়, সেই গৃহে হিংস। 

অভিচারাদিজনিত কোন দুঃখ উপস্থিত হয় না । সেই স্থানে 
আধ্যাস্সিকাদি ত্রিবিধ পীড়া, অন্তান্ত ব্যাধি, অভিশাপ, পাপ ব 

নরক অথব| দিক্ফোটকাদি পীড়। উপস্থিত হয় না। গীতাপাঠকারী 
শ্রীকষ্চচরণে অব্যভিচারিণী ভক্তি ও দাঁসত্ব লাভ করে ॥ ২৯৩১ ॥ 

গীতাধ্যায়ী ব্যক্তির সব্বজীবের সহিত মিত্রতা লাভ হম এবং 

তিনি প্রারন্ধ কম্মের অধীন হইলেও সকল কশ্মে অলিগ্ত অবস্থায় 

মুক্তি ও সুখ লাভ করিয়! থাকেন। গীতাধ্যায়ী যদি মহাপাপ 

অতিপাঁপ প্রভৃতি আচরণ করেন, পদ্মপত্রস্থিত জলের স্তায় তাদশ 

ভস্কাবহ পাঁপও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। অনাচার অকথ্য- 

কথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অন্পৃষ্ত-ম্পর্শন, অবৈধ ইন্দ্রিয়তৃ্চি প্রভৃতি 

জ্ঞাত ও অজাঁত পাপ গীতাপাঠে তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। সর্বজাতির 

অন্নভক্ষণ, সকল জাতির প্রতিগ্রহ প্রভৃতিজনিত দোষে গীতাধ্যায়ী 



৬৭৬ শ্রীন্তগবদ্গীত] | 

ভিষ্ঠামি গীত! মে পরমং গৃহম্। গীতাঞজ্ানং সম্শ্রিত্য ত্রিলোকং 
সীমার ॥৪৬॥ গীত! মে পরম] বিদ্যা ক্রঙ্মরূপা ন সংখয়ঃ | 

কদাঁচ লিপ্ত হন না ॥৩২--৩৬॥ বিধিবিগঠিত ভাবে রত্বপূর্ণ 
পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়াও যদি পতিত হুন, কেবলমাত্র গীতাপাঠে 
তাহার সে পাতিত্যের অপনোদন হয়, তিনি শুদ্ধ স্কটিকের ন্যায় 

নিষ্জল হন ॥৩৭॥ ধাহাঁর চিত্তবুত্তি গীতাশান্ত্রে নিরত, তিনিই 

জ্ঞাপক, ক্রিয়াবান এবং তিনিই পণ্ডিত ॥ ৩৮ 
গীতাধ্যারী বক্তি বূপব|ন্, ধনবান, যোগী, জ্ঞানবান্, যাঁজ্িক। 

যাজক ও সর্ববেদার্থপাঁরগ ॥ ৩৯ ॥ যে স্থানে গীতার নিত্যপাঠ 

হয়, সেই স্থাঁনে প্রয়াগাঁদি নিখিল-তীর্থের সমাগম হয় এবং ধাহার 

গৃহে গীতা পঠিত হয়, তাহার জীবিতকালে ও মরণকাঁলে দেবগণ, 

খধিগণ, যৌগিগণ দেহরক্ষক হন ॥ ৪০1৪১ ॥ বাহার গৃহে গীতার 

আলোচন! হয়, বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ নারদ, ঞ্ুব গ্রভৃতি পা্বচরের 

সহিত অতি শীঘ্র তাহার সহায় হন। যেস্থানে গীতাঁর পঠন-পাঠন 

হয়,ভগরান্ শ্রীকৃষ্ণ রাঁধিকাঁসহ সস্তে।ষের সহিত তথায় বাঁদ করেন ॥ 

৪২৪৩ ॥ শ্রীভগবাইন কহিতেছেন,-হে পার্থ! গীতা আমার 

হ্বদয়ত্বরূপ, গীত আমার সাঁরসর্বস্থ ; গীতা আমার উত্তম ও অব্যয় 

জ্ঞান; গীতাই আমার পরমন্থান এবং গীতাঁই আমার পরমপদ, 
গীতাই আমার অতি গুপ্তধন, গীতা আমার পরমগুরু। গীতার 

আশ্রয়ে আমার বাঁস, গীতা আমার পরম নিকেতন; গীতাজ্ঞান 

আশ্রয় করিয়াই আমি ন্বর্গ, মত্ত্য, পাতাল প্রতিপালস করি 

॥ ৪৪--৪৬॥ গীতা আমার ব্রহ্ষরূপ! বিষ্ভ। তাহাঁতে সংশয় নাই। 

অপ্ধমাত্রান্বকূণিণী গীত! নিত্যা। পরাঁৎপর! ও অনির্বধচনীয়পদ- 



গীতামাহাত্য্য। ৬৭৭ 

অর্ধমাত্রাহর! নিত্যমনির্ববাচা পদাতিক ॥৪৭॥ গীতানামানি বক্ষযামি 
গহানি শৃণু পাগুব। কীর্ভনাৎ সর্বপাপানি বিলয়ং যাস্তি' তৎক্ষণাৎ 

॥3৮1 গঙ্গা! গীতা! চ সাবিত্রী সীতা সত্য। পতিত্রতা । ব্রদ্ষাবলিব্রদ্ধ- 
বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগে হিনী ॥৪৯॥ অর্ধমাত্া চিদানন্দা ভবস্বী ভ্্ান্তি- 

নাশিনী। বেদত্রয়ী পরানন্দ। তত্বার্থজানমঞ্জরী ॥৫০॥ ইত্যেতাঁনি 

জপেক্সিত)ং নরে। নিশ্চলমাঁনমঃ | জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্িতাযং তথান্তে 

পরমং পদম্ ॥৫১| পাঠেইসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্ধং পাঠমাচরেৎ। তদা 

গোদ্দানজং পুশ্যং লভতে নাত্র সংশয়: ॥:২॥ ত্রিভাগং পঠমানস্ত 

সোমযাগফলং লভেৎ। ফষড়ংশং জপমানস্ত গঙ্গান্ানফলং লভেৎ 

॥৫৩। তথাঁধ্যায়দবযং নিত্যং পঠমানো নিরস্তরমূ। ইন্দ্রলোকমবাপ্রোতি 

কল্পমেকং বসেদ্ ধ্রবম্ ॥ ৫৪ ॥ একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্ভি- 

দাশ? এ পে ৮ ০০04 শটিপপপাটিশিসপীশি শশীিশিপীপি তিল পাপিসপাশপি? পিপিপি | জি পপ পপ তাপ পলিশ পাপপসপিপসপা টি 

দ্বরূপিণী ॥৪৭॥ হে পাগব! গীতার গুপ্ত নাম সকল আমি 

তোঁমার নিকট বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর; এই সকল নাম 

কীর্তন করিলে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপনষ্ট হয়। গঙ্গা, গীতা, 

সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিত্রতা, ব্রহ্ধাবলি, ব্রদ্ম বিদ্যা, পত্রসন্ধ্যা' 

মুক্তিগেহিনী, অর্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবস্বী, ্রাস্তিনাশিনী, বেদত্রঠী, 

পরানন্দা, তত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী। এই সকল গীতার নাম যে ব্যক্তি 

নিশ্চল চিত্তে নিত্য জপ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! 

অস্তে ( বিষুখর ) পরমপদ লাভ করেন। যিনি সম্পুর্ণ গীতাপাঠে 

অক্ষম বলিষ! গীতার পাঠ করেন, তিনি নিঃসংশর় গোদান্জন্য ফল 

লাভ করেন। এক তৃতীয়াংশ পাঠে সোমযাঁগের ফল এবং হষ্ঠাংশ 

পাঠে গঙ্জাানের ফল লাভ হয় ॥ ৪৮- ৫৩ ॥ ধিনি ছুই অধ্যায় 

গ্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি এক কল্পকাল নিশ্চলভাবে ইন্দ্রলোকে 



৬৭৮ শ্রীমন্তগ বদ্গীত! | 

সংঘুত:। কুদ্রলৌকমবাপ্রোতি গণো তৃষা বসৈচ্চিরম্॥ ৫871 
অধ্যায়ার্ধঞ্চ পাদং বা মিত্যং ষঃ পঠতে জনঃ। প্রাপ্মোতি রবিলোকং 

স মন্বস্তরসমাঃ শতম্ ॥৫৬| গীতায়াঃ ক্টো কদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টন্সম্। 

ত্রিদ্বেকমেকমন্ধং ব। শ্পোকানাং য: পঠেন্লরঃ | চন্দ্রলোকমবাপ্রোতি 

বর্ষাণামধুতস্তথ! ॥ ৫৭1 গীতার্থমেকপাদঞ্চ ক্টোরুমধ্যামেব চ। 

প্মরংত্তত্ব। জনে! দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮ ॥ গীতার্থমপি 

পাঠং বা শৃণুয়াদস্তকালতঃ। মহাপাতকযুক্তোইপি মুক্তিভাগী 
ভবেজ্জনঃ ॥৫৯॥ গীতাপুস্তকসংযু্তঃ প্রাণাংস্তযত্বা প্রয়াতি ঘঃ। স 
বৈকু্মবাপ্লোতি বিষুনা! সহ মোদতে ॥৬০॥ গীতাধ্যায়সমাযুক্তে। 
মূতো মাচুষতাঁং ব্রজেৎ। গীতাত্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তি" 

বাস করেন। তক্তিতাবে গীতার এক অধ্যায়ও যিনি পাঠ করেন, 
তিনি ভগবাম্ রুদ্রগণের মধ্য পরিগণিত হইয়া চিরকাল রুদ্ুলোকে 

বাদ করেন ॥৫৪1৫৫॥ যিনি গীতার অধ্যায়ার্ধ বা তদপ্ধও নিত্য পাঠ 

করেন, তিনি শত ম্স্তরকাল স্ুধ্যলোকে বাস করেন ॥৫৬॥ ধিনি 

দশ, সাত, পাঁচ,চাঁরিতিন, দুই, এক বা! অর্ধ অথব1 পাদমাত্র গীতা- 
ক্সোক পাঁঠ করেন, তিনি দশ হাজার বৎসর পর্ধযস্ত চন্জরলোকে বাল 

করেন ॥ ৫৭ ॥ যিনি গীতার অধ্যায়ের শ্নোকের ব৷ ঙ্ঈেরকপাঁদের অর্থ 

স্মর্ণমাত্র করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন,তিনিও (বিষ্ুর) পরমপদ 

লাভ করেন ॥ ৫৮ ॥ যিনি অস্তিমকা!লে গীতার অর্থ শ্রবণ করেন 
ব! পাঠ করেন, তিনি মহাঁপাতকী হইলেও মুক্তভাগী হন ॥৫৯॥ 

গীতাপুস্তকে দেহ সংলগ্ন করিয়! যিঁম দেহত্যাগ করেন, তিনি 
বৈঝুভবনে বিষ্ণুর সহিত আনন্ভোগ করেন ॥ ৬*। মৃত্যুকালে 

যাঁদ গীতার এক অধ্যায়ও সঙ্গে থাকে, বে তিনি নীচ-খোনি 

পপ সস শ০০-০া ৯ পাপা পপ ০৮ শশা) 



লীতামাহাজ্মা। ৬৭৯ 

মুস্তমাম্ ॥৬১1 গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো। ভি্মাঁণে। গতিং লভেৎ। যদ্যৎ 
কর্ম চ সর্বত্র গীতাপাঠগ্রকীর্তিমৎ। তত্তৎ কর্ম চ নির্দোষং 
ভৃত্বা পূর্ণত্বমাপ্ুয়াৎ॥ ৬২॥ পিতৃছদ্দিন্ত যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং 
করোতি হি। সন্ত্টাঃ পিতরম্তশ্ত নিরয়াদ্ যাস্তি হ্বর্গতিমূ ॥ ৬৩॥ 

গীতাপাঠেন সন্তষ্টাঃ পিতরঃ শ্রান্ধতর্পিতাঃ। পিভলোকং প্রয্াস্ত্যে 
পুক্রা শীর্ববাদতৎপরাঁঃ ॥ ৮৪ ॥ গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেশুপুচ্ছসমন্থিতম্। 

কৃত্বা। চ তদ্দিনে সম্যক্ কতাঁর্ধো জায়তে জনঃ ॥ ৬৫ ॥ পুম্তক হেম- 

প্রাপ্ত নাহইয়া পুনর্বাঁর মনুস্য'ষোনি প্রাপ্ত হন এবং মন্তুযাদেছে 

গীতা অভ্যান দ্বারা মুক্তিলাভ করিফা থাঁকেন। মরণকালে 
কেবলমাত্র “গীতা” এই শব্ধ উচ্চারণ করিলেই সদ্গতি হয়। 

মন্ুয্য যখন কোঁনও কশ্মের অঙ্ুষ্ঠান করেন, তখন গীত। পাঠ 

করিলে সকল কণ্ম নির্দোষভাবে সম্পৃণ ফল দানে সমর্থ হয় ॥৬১1৬২। 
শ্রান্ধকালে পিতার স্বর্গ উদ্দেশ্য করিয়া যিনি গীতা। পাঠ করেন ব! 
করান, তাহার পিতা নিরয়স্থ হইলেও স্বর্গস্থ হন। গীতাপাঠে দত্ত 
পিতৃগণ শ্রাদ্ধাদি দ্বারা প্রীত হইয়! পুত্রগণকে আশীর্বাদ করিতে 

করিতে পিতলোকে গমন করেন ॥ ৬৩৬৪ ॥ যিনি ধেুপুচ্ছসহ 

গীতাপুস্তক দান করেন, তিনি সম্যকূরূপে কৃতকৃত্য হন। ধিনি 
নুবর্ণসংযুক্ত করিরা গীতাপুত্তক বিদ্বান্ বিপ্রকে দান করেন, তাহার 

আর পুনজন্ম হয় ন!। যিনি এক শত গীতাপুষ্তক দান করেন, 

তিনি ব্রন্লোকে গমন করেন, তাহার আর পুনজন্মের আশঙ্গ! 
থাকে না। গীতাদানকা রী ব্যক্তি গীতা-দানপ্রভাবে সপ্ত কল্পকাল 
পর্য্যন্ত বিফুঃলোকে বিষুুর সহিত আনন্দে বাঁদ করেন। গীতার অর্থ 
নম্যক অবগত হইয়া ধিনি গীতা ধান করেন, স্টাহার প্রতি ভগবান 

স্পা জা ০০ ০ পাসপশীত। 



* হও | শ্রীমপ্তগদগীত! 

সংযুক্তং গীতাঁয়াঃ প্রকরোতি যঃ। দত্বা বিপ্রায় বিছুষে জায়তে ন 
পুনর্ভবম্ ॥৬৬॥ শতপুঘ্তকদানঞ্চ গীনতায়াঃ প্রকরোতি য:ঃ। সযাতি 
ব্রদ্মদদনং পুনরাঁবৃত্তিহুল'ভম্ ॥৬৭॥ গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ 
সম1ঃ। বিষ্ুটলোকমবাপ্পোতি বিষ্ুন! সহ মোদতে ॥ ৬৮ ॥ সম্যক 
শ্রত্ব! চ গীতাঁথং পুশ্তকং ষঃ প্রদাপয়েৎ। তশ্মৈ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ 
দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥৭৯॥ দেহং মন্ুষমা শ্রিতং চাতুবর্েষু ভারত। 
ন শৃণোঁতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্। হস্তাত্তক্কামৃতং প্রাপ্তং স 

নরো। বিষমন্্তে ॥৭০॥ জন: সংসারছুখার্তো গীতাজ্ঞানং সম।লভেৎ । 
পীত্ব! গীতামৃতং লোকে লব্ধ? ভক্তিং সুখী ভবেৎ॥ ৭১ ॥ গীতা- 
মাশ্রিত্য বহবে। ভূভূজো জনকাঁদয়:। নিরধতিকল্মষা লোকে গতান্ডে 
পরমং পদম্ ॥৭২॥ গীতাস্থ ন বিশেষোহত্তি জনেষ চ্চাবচেযু চ। জনে- 

ঘেব সমগ্রেষু সম ব্রদ্ধন্বরূপিণী ॥৭৩॥ যোইভিমাঁনেন গর্ধেণ গীতা- 
নিন্দাং করোতি চ। নযাতি নরকং ঘোরং যাঁবদাহৃতসংপ্রবম্ ॥৭৪॥ 

মস পিপাসা পপ পা পাপা 

শ্রীকৃষ্ণ একান্ত প্রীত হইয়। বাঁঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থ|কেন। 
ক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শৃদ্রকুলে জন্ম পাইয়া কিস্ত্রী কি পুরুষ 
যদি এই অমৃত্ররূপিণী গীতা শ্রবণ বা অধ্যয়ন না করেন, তবে 

হস্তস্থ অমৃত ত্যাগ করিয়া গরল ভক্ষণ করেন ॥ ৬৫--৭০ ॥ 

সংসার সম্ভপ্ত জীব গীতাজ্ঞান লাভ করিলে, গীতামৃত পান 

করিয়া! ভক্তি লাভ করে এবং সখী হয় ॥৭১1 গীতাকে আশ্রয় 

করিয়৷ রাজধি জনক প্রভৃতি সর্ব পাপক্ষয়পূর্বক ( বিষুঃর ) পরম- 
পদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৭২ ॥ গীত উচ্চাঁরিতই হউক বা গীতাজ্ঞান 

লাঁভই হউক, গীতা সকলের নিকটেই ব্রদ্মপ্ব্ূপিণী ॥৭৩ ॥ অভিমান 
বা অহঙ্কারবশে যে ব্যক্তি গীতার নিন্দা করে সে অনন্ত নরক- 



গীতামাহাক্থ্য। ৬৮১৪ 

অহঙ্কারেণ মৃঢাত্মা গীতার্থং নৈব মন্ততে। কুম্ভীপাঁকেধু পচ্যেত যাবৎ 
কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥৭৫। গীতার্থং বাঁচ্যমানং যে! ন শৃণোতি সমীপতঃ। 
সশৃকরভবাঁং ধেনিমনে কামধিগচ্ছতি ॥ ৭৬ ॥ চৌর্ধ্যং কৃত্বা চ 
গীতায়াঃ পুস্তক যঃ সমানয়েখ। ন তশ্ত সফলং কিঞিৎ পঠনঞ বৃথা 
ভবেহ 8৭ যঃ শ্রত্ব। নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ। নৈব তস্য 
ফলং লোকে প্রমণ্তস্ত যথা শ্রম: ॥৭৮॥ গীতাং শ্রুতা। হিরণাঞ্চ ভোগ্্যং 

পট্রান্ঘরং তথা । নিবেদদ্েৎ প্রদনার্থং গ্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯। 
_বাচকং পুজয়েন্তক্তা। ত্রব্যবস্্াহযুপস্করৈঃ। অনেকৈবুধা গ্রীত্য। 

তৃষ্যতাং ভগবাঁন্ হরি: ॥ ৮০ ॥ স্থৃত উবাচ-_মাহাত্ম্যমেতদশী তায়াঃ 

কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাঁতনম্। গীতান্তে পঠতে যন্ত যথোক্তফলভাগ. ভবেৎ 
সস পা পপ জা ০৮ পাজি পাপী শিপ াপা পিটিশ 5 পাল পপ ত পিন শপিশ শী তি শী পিশিিত পতি? সি পাপন শিশীশিিশী সপ সপ ০৭ » লা সাপ ্াপজপাকাগাতী। 

ভোগ করে ॥ ৭৪॥ অহঙ্কারপূর্বক যে মুঢাত্ব! গীতার্থকে অৰ- 
মাঁননা! করে, পে অনন্ত কুস্তীপাক নামক নরকে বল্পকাল পর্য্যন্ত 

বাঁপ করে ॥ ৭৫ ॥ গীতা পাঠ বা ব্যাখ্যা হইতেছে দেখিয়া! যে 
ব্যক্তি তাহ শ্রবণ না করে, সে ববার শুকর যোনিতে জন্মগ্রহণ 

করে ॥ ৭৬॥ যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থ চুরি করিয়া লইয়! ঠ&াঠ করে, 
তাহার কোন অভিলধিত পিদ্ধি হয় না, প্রত্যুত পাঠ তাহার বৃথ৷ 

হয় ॥ ৭৭ ॥ যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়া পরার্থজান ইচ্ছ। 
করে, উন্মত্তের স্ঠায় তাঁহার কোন কার্যে কিছুমাত্র ফলোদয় হুয় 

না॥ ৭৮ ॥ গীতা শ্রবণ করিয়া ত্বর্ণণ ভোজ্য, পষ্টবস্্ প্রভৃতি 

পরমাত্মা ধ্রক্ণের গ্রীত্যর্থ প্রদান করিবে এবং বন্বাদি বিবিধ "দ্রব্য 

দ্বারা ভক্তিপূর্বক গীতাঁপাঠক বা ব্যাখ্যাতার পৃঙ্জা করিবে; 
এরূপ অনুষ্ঠানে শ্রীহরি সন্তুষ্ট হন ॥ ৭৯1৮০ ॥ ভগবান শরীর 
কর্তৃক কথিত এই গীতামাহত্ম্য গীত! পাঠের পরে পাঠ করিলে, 



১৮২ শ্রীমন্তগবদূদীত]। 

৮১ গীতায়া: পঠনং কত্ব। মাহাত্সযং নৈব ষঃ পঠেৎ। বুথ! পাঠফলং 

তক্ক শ্রম এব হাদাহতঃ ॥ ৮২॥ এতম্মাহাআ্মযসংঘুক্তং গীতাপাঠং 
করোতি যঃ। শ্রন্ধয়া যঃ শৃণো ত্যেব পরমাং গতিমাঁপ-য়াৎ 1৮৩ 
শ্রত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্মযং ষঃ শূণোতি চ। তশ্ পুণ্যফলং লোকে 
ভবেও সর্বন্থখাবহম্ ॥ ৮৪ ॥ 

ইতি শ্রীবৈষণবীরতন্ত্রসারে শ্রীমন্তগবদূগী তামাহাজ্যং সমাপ্তমূ। 

॥%) ও তম ॥5॥ 

তবে গীতাপাঠের পূর্ণফল লাভ করে।৮১॥ যে ব্যক্তি গীত পাঠ 
করিয়। মাহাত্ম্য পাঠ না করে, তাহার পাঠে কোনই ফল হয় না, 
পাঁঠজন্ত শ্রম তাহার বৃথা হয় ॥৮২॥ এই গীতা মাহাত্মযুক্ত গীতা 
পাঠ করিলে এবং শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করিলে, তাঁহার পরাগতি 

লাভ হুয় ॥ ৮৩ ॥ যে ব্যক্তি অর্থের সহিত গীতা শ্রবণ এবং তাহার 
মাহাঁত্য শ্রবণ করে, তাহার সর্বস্থথের আঁকর পুণ্যফল উপাজ্জিত 

হয় ॥ ৮৪ ॥ 

ইতি এবফণবীয় তন্ত্রনারোক্ত গীতা মাহা ত্ময-ব্যাখ্যা সমাপু । 



". উপক্রমণিক1। 
শেবাশেষমুখব্যাখ্যাচাতূর্ধ্যং ত্বেকবক্ত তঃ। 
দধানমন্তুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১ 
জ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাঁদরাৎ। 
তন্ততিযন্ড্রিতঃ কুর্বেবে গীতাব্যাখ্যাং জবোধিনীমব ॥ ২ 
ভাষ্যকারমঙ্ং সম্যক ততথ্যাখ্যাতৃশিরস্তথ! ৷ 
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥ ৩ 
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্তাঃ পাঠমাত্রপ্রবত্বতঃ | 
সেয়ং স্থযোধিনী টীকা! সদ। ধ্যেয়া মনীষিভিঃ ॥ ৪ 
ইহ খলু সকললোকহিতাঁবতার: পরমকারুশিকে! ভগবান্ 

দেবকীনন্দনম্ুত্বাজ্ঞানবিজ ভ্তিতশৌকমোহত্রংশিতবিবেকতয়া নিঙ্জ- 

ধন্মপরিত্যাগপূর্বকপরধশ্শীভিসন্ধিনমজ্নং ধর্শজ্ঞানরহস্যোপদেশ- 

প্লবেন তম্মাচ্ছোকমোহপাঁগরাছুদ্ধধার। তমেব ভগবহৃপদিষ্মর্থং 

কষ্ণ্ৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্সোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকফ- 

মৃখাদিনিঃস্থত(নেব ক্লোকাঁনলিখৎ। কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ং চ 

ব্যরচয়ৎ ৷ যথোঁক্তং গীতামাহাত্যো--গীতা স্থগীতা৷ কর্তব্য কিমন্তেঃ 

শান্সবিস্তরৈ:। যা! হ্বয়ং পল্মনাভন্ত মুখপল্মাছিনিঃস্থতা ॥ ইতি ॥ 

তত্র তাবন্ধর্শক্ষেত্র ইত্যাদ্দিন৷ বিষীদন্লিদমব্রবীদিত্যস্তেন গ্রন্থেন 

শ্রীকষ্ণাজ্জননংবাদপ্রন্তাবাঁয় কথ! নিরূপ্যতে | ততঃ পরম আ 

সমাপ্তেম্তয়োধর্জ্ঞানার্থসংবাদঃ। তত্র ধর্শক্ষেত্র ইত্যাদিন! শ্লোকেন 

ধৃতরাষ্ট্রেণ হস্তিনাপুরস্থিতং শ্বসারথিং সমীপন্থং সঞ্জয়ং প্রতি কুরুক্ষেত্র- 

বৃত্তান্তে পৃষ্টে সঞ্জয়ো৷ হস্তিন।পুরস্থিতোঁইপি ব্যাসপ্রপাদাল্লন্দিব্য- 

চক্ষুঃ কুরুক্ষেরবৃত্তান্তং সাক্ষাৎ পশ্ন্নিব ধূৃতরাষ্ট্ীয় নিবেদয়ামীস-- 
দৃষ্ট। তু পাগবানীকমিত্যাদিনা । 



সীতাসাঁরঃ। 
.( গরুড়পুরাণাস্তর্গতঃ ) 

শ্রীভগবান্বাচ (-"গীভাসারং প্রবঙ্ষযামি অঙ্ছনায়োদিতং পুর1। 
অষ্টা্ম যোগমুক্যর্থং সর্ববেদান্তসাগরম্ ॥ ১॥ আঁত্মলাভঃ পরে! নান্ঠ 

আত্ম! দেহাদিবজ্িতঃ। দ্বপাঁদিমান হি দেহোহতং করণত্বাদি 
লোচনম্ ॥ ২ ॥ করণত্বাক্মনোইপি নো, ন প্রাণোইচেতনো যতঃ। 

বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণ: ন্ুযুণ্ে হি প্রতীয়তে ॥৩| নাহমাত্স! চ ছুঃখাদি 
সংসারাভিনমন্থয়াৎ। শ্থৌল্যাদিধর্ঘববিশিষ্টদেহবৎ বিততঃ পরষ্। 
বিধুম ইব দীপ্তার্চিরাদিত্য ইব দীপ্রিমান্ ॥ ৪॥ বৈছ্যতোহীন্ি- 

রিবাকাশে হৃংস্থো জেয়াঝ্নাত্বনি। শ্রোত্রাদীনি ন পশ্ঠস্তি হ্বং 

স্বমাত্মানমাত্মনা ॥ ৫ ॥ সর্ববজ্ঞঃ সর্ধদশাী চ ক্ষেত্রজ্ঞস্তানি পশ্ঠতি । 
খানাস্ত মনস! রশ্মীন্ যদ সম্যঙ, নিষচ্ছতি ॥ ৬ ॥ ত্দ। প্রকাশতে 
হাত্মা ঘটে দীপো জলক্লিব। জ্ঞানমুৎ্পদ্াতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপত্ত 
কন্মণঃ ॥ ৭॥ বথাদর্শতলপ্রখ্যে পশুত্যাত্মানমাত্মনি ! ইন্দিয়াণী- 
ভ্রিয়ার্থাংশ্চ মহাঁভূতানি পঞ্চ চ॥০ ॥ মনে! বুদ্ধিমহক্কারমব্যক্তং 

পুরুষং তথ| | প্রসংখ্যায় পরব্যাপ্তো বিমুক্তো বন্ধনৈর্ভবেৎ ॥ ৯ ॥ 
ইন্দিয়গ্রামমখিলং মনগ্তভিনিধেশ্ট চ। মনশ্চৈবাপ্যহঙ্কারে গ্রতিষ্ঠাপ্য 
চ পাগুব ॥ ১০ ॥ অহঙ্কারং তথা বুদ্ধ বুদ্ধিপ্চ প্রকৃতাঁবপি। গ্রকৃতিং 
পুরুষে স্থাপ্য পুরুষং ব্রহ্ষণি স্তসেৎ ॥ ১১ ॥ অহংত্রন্ধ পরং জ্যোতি: 

প্রসখ্যায় বিমুচ্যতে। দ্বি্ধাদশেভ্যঃ খ্যাতো। ষঃ পুরুষ, পঞ্চবিংশকঃ | 

বিবেকাৎ কেবলীত্ৃতঃ ড়.বিংশমসুপশ্ততি 1১২ নবদ্ধারমিদং গেহং 
অরিস্কুণং পঞ্চসাক্ষিকম্। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠি তং বিদ্বান যো বেদ স বরঃ 

কবিঃ॥ ১৩ ॥ অশ্বমেধনহম্রীণি বাঁজপেয়শতানি চ। জানযজ্ঞস্ত 

সর্বাণি কলাং নাহস্তি যোড়শীম্ ॥ ১৪1 
ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে পূর্বখণ্ডে গীতাসারে ২৩৩ অধ্যায়ঃ 1 








